Projekt
Zarządzenie Nr
/ 06
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia ....................................2006 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Ostrołęka w 2006
roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz uchwały Nr 420/47/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8
grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2006”
– zarządza się co następuje
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań
w 2006 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.

publicznych

Miasta

Ostrołęka

§2
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie
zarządzenia
powierza
się
i Turystyki Urzędu Miejskiego w Ostrołęce.

dyrektorowi
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła
Danuta Bielińska
Dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Wydziału

Oświaty,

Kultury,

Sportu

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ostrołęka na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert
i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ust.3 w/w ustawy do
składania ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r. z zakresu:

kultury fizycznej oraz kultury i sztuki
Zlecenie realizacji w/w zadań nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realizacji.

I. Rodzaj
w 2006r.

zadań

i

wysokość

środków

publicznych

przeznaczonych

na

realizację

- z zakresu kultury fizycznej:
2006 r.
L.p

1.

Nazwa zadania

Kompleksowa obsługa wyjazdu dzieci i
młodzieży ostrołęckich szkół na Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w ramach uprzednio
przeprowadzonego współzawodnictwa
sportowego.

2005 r.

Rozdysponowa
Pozostałe
ne w wyniku
do
przeprowadzeni
rozdyspon
a otwartego
owania
konkursu ofert

Termin
realizacji

marzec25.000

40.000

czerwiec
2006r.
Styczeń-

2.

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo

375.000

515.000

grudzień
2006r.
Luty –

3.

Organizacja imprez sportoworekreacyjnych na terenie miasta
Ostrołęka

30.000

35.000

- zakresu kultury i sztuki
Lp.
Nazwa zadania
1. Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, konkursach, przeglądach,
plenerach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wystawach artystycznych
i innych imprez mających znaczenie dla kultury i sztuki – na terenie Miasta
Ostrołęki
2. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków,
książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach
dotyczących Miasta Ostrołęka
3. Dokumentowanie historii najnowszej, lokalnych wydarzeń kulturalnych,
sportowych i społecznych w formie kroniki Miasta Ostrołęka
II. Zasady przyznawania dotacji

grudzień
2006r.

kwota
22.000,23.000,15.000,-

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma
podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru,
w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Oferty nie spełniające wymogów, o którym mowa w pkt. IV ust. 1 i 2 jak również nie pochodzące od
organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wskazane w art. 3 ust.3 ustawy wymienione w pkt. 1, podlegają
odrzuceniu.
5. Podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione
o zleceniu zadania publicznego.
6. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje
Oferent. W przypadku, gdy proponowana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, wydział
merytoryczny uzgadnia z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie rzeczowym oferty.
III. Warunki realizacji zadania
1. Podmioty, które będą składać oferty na realizację zadań powinny posiadać niezbędne
doświadczenie oraz zasoby rzeczowe (baza materialno - techniczna) i osobowe (kadra
z odpowiednimi kwalifikacjami) zapewniające wykonanie zadania.
2. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji
zadania powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające
możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie
podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np. umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej
realizacji zadania lub inne oświadczenie.
IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Pisemne oferty należy składać na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego
i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. Józefa Bema 1
- z zakresu kultury fizycznej - pok. 116,
- z zakresu kultury i sztuki - pok. 124,
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu. Oferta nie złożona we
wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą
konkursową.
Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrołęce
www.ostroleka.pl
2. Dodatkowo do ofert należy załączyć:
z zakresu kultury fizycznej
-

aktualny odpis z rejestru ważny pół roku od daty jego wystawienia, (w przypadku stowarzyszeń
sportowych będących w ewidencji Prezydenta Miasta Ostrołęka wystarczy oświadczenie
o aktualnym składzie zarządu i sposobie reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych
klubu)

-

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, jeśli podmiot wcześniej nie składał
w Urzędzie
statut ( nie dotyczy stowarzyszeń sportowych będących w ewidencji Prezydenta Miasta Ostrołęka)
z zakresu kultury i sztuki

-

aktualny wyciąg z krajowego rejestru sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia)
podpisy na wniosku muszą być zgodne z rejestrem tzn. wniosek muszą podpisać osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. wniosek podpisany niezgodnie z załączonymi
rejestrem będzie odrzucony z przyczyn formalnych

-

statut organizacji
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć;
inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Ostrołęka.
2.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, sporządzając protokół
zbiorczy i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji, biorąc pod uwagę
w szczególności:
- kompletność ofert,
- możliwość realizacji zadania przez oferenta,
przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość środków własnych
i pozyskanych z innych źródeł. Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania,
a nie innych kosztów działalności statutowej podmiotu. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki
związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane
z zakresem merytorycznym zadania.
- wiarygodność finansową oferenta,
- adekwatność założeń oferty do oczekiwanych rezultatów,
- doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego typu.
3. Odrzuceniu podlegają oferty:
- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
- niekompletne;
- złożone po terminie;
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału
w konkursie;
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
3. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania
ofert. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta, która zostanie
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrołęce www.ostroleka.pl
UWAGA!!
Podmioty ubiegające się o dotację z budżetu Miasta Ostrołęka na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i sztuki w przekładanych ofertach winny wykazać swój 20 % wkład własny.
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
Agata Sosińska – Urząd Miejski pok. 116, tel. (29) 764 – 68 – 11 . wew. 229
Alicja Renata Balas – Urząd Miejski pok. 124, tel. (29) 764 – 68 – 11 . wew. 243

Uzasadnienie
do Projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 5 stycznia 2006r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Ostrołęka w 2006 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu kultury i sztuki.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz przyjętym uchwałą Nr 420/ 47/ 2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programem współpracy Miasta Ostrołęki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006” do kompetencji Prezydenta Miasta należy
decyzja w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych miasta. Wzorem lat
ubiegłych, zadania publiczne są realizowane na terenie Miasta Ostrołęki we współpracy z organizacjami
społecznymi.

W ogłoszeniu zamieszcza się wszelkie, niezbędne dla oferenta informacje dotyczące
konkursu i publikuje w lokalnym dzienniku, Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Ostrołęka, w serwisie informacyjnym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Sporządziła
Danuta Bielińska
Dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki

