ZARZĄDZENIE 207/2009
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19.02.2009r.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadań profilaktycznych
Na podstawie art.13 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn.
zm.) , art.4 ¹ ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U.z
2007r Nr 70, poz.473 z późn. zm.) , na podstawie ustawy z dnia 29
lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005r. Nr 179
poz 1485 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXVIII/308/2008 Rady
Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok, zarządza, co następuje:

§1
1.Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia mieszkańców
Gminy Pułtusk w 2009 roku.
2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski
ORiN/EW/DP

.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 207/2009
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 19 lutego 2009 r.

BURMISTZR MIASTA PUŁTUSK OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
GMINY PIŁTUSK W 2009r W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2007

- 2009

Na podstawie art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ustawy z
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)i na podstawie
ustawy z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2005r. Nr 179 poz
1485 z późn. zm.) Gmina Pułtusk ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie
realizacji zadań publicznych
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu
przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
I
Konkurs Ofert prowadzony jest z uwzględnieniem zasad: subsydiarności,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
II
Celem Konkursu jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia fizycznego,
psychicznego i społecznego mieszkańców Gminy Pułtusk, ograniczenie szkód
zdrowotnych
i społecznych osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu,
zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki, redukcja szkód związanych z
nadużywaniem alkoholu,
w tym organizowanie ponadstandardowych usług terapeutycznych, monitorowanie
skali zjawiska poprzez badanie ankietowe ESPAD w grupie młodzieży szkolnej,
prowadzenie profilaktycznej działalności w świetlicach gminnych, w tym
organizowanie dożywiania
w soboty i niedziele oraz pozalekcyjnych zajęć dla uczniów szkół gminnych,
nauczycieli
i rodziców popularyzujących alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego.

III

Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadań, których
adresatami są mieszkańcy Gminy Pułtusk przyjętych w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wynosi:
45 000 złotych, w tym:

na programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii 10 000 złotych,

na programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
35 000

Dotacje zostaną przekazane podmiotom na realizację następujących zadań
własnych Gminy:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
1.Organizacja i przeprowadzenie badań ESPAD wśród młodzieży szkół jako element
diagnozy lokalnej i oceny skuteczności działań podejmowanych w ramach realizacji
GPPN na lata 2007 – 2009 kwota 10.000 złotych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Realizacja programów ponadstandardowych
terapeutycznych dla osób
uzależnionych od alkoholu, w tym programów weekendowych- kwota 3 500
złotch
2. Programy profilaktyczne - informacyjne i edukacyjne - w szczególności dla dzieci
i młodzieży uczestniczącej
w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i środowiskowych , w tym z dożywianiem w soboty i niedziele –
kwota 18 000 złotych
3. Programy wspierające abstynencję osób uzależnionych i pomocowe dla osób z
rodzin trzeźwiejących alkoholików – kwota 13 500 złotych
IV
Zasady przyznawania dotacji:
1. Program nie może być realizowany przez podmiot nie będący stroną umowy.

2. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umów
z wyłonionymi w Konkursie oferentami.
3. Do oferty należy dołączyć:
• Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących (ważne do 3 miesięcy od daty wystawienia)
• Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub
rachunek zysków i strat) a w odniesieniu do organizacji nie mających
obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych – inne dokumenty
poświadczające sytuację majątkową oferenta za ostatni rok.
• Aktualny statut organizacji potwierdzony przez organ rejestrowy.
• Oświadczenie, że oferent nie ubiega się o środki finansowe z innych źródeł
gminnych na ten sam projekt..
• Potwierdzenie
tytułu
prawnego
do
obiektu/terenu
lub
zgodę
właściciela/zarządzającego obiektem/terenem, na którym zadanie będzie
realizowane..
• Kserokopie kwalifikacji osób realizujących zadanie (dotyczące wyłącznie
realizacji zadania)
UWAGA
We wszystkich ofertach należy uwzględnić opis dotarcia do uczestników i
sposób ich rekrutacji.
Opisany musi być również sposób promocji i nagłośnienia zadania,
albowiem zadania określone w ofertach są zadaniami publicznymi własnymi gminy – należącymi do sfery zadań publicznych w zakresie
ochrony i promocji zdrowia. Z chwilą wyłonienia oferenta do realizacji i
podpisania z nim umowy są nadal zadaniami publicznymi zleconymi do
realizacji przez Gminę Pułtusk, a nie zadaniami własnymi oferenta.
Uczestnicy projektu na każdym etapie muszą być informowani, z jakich
środków finansowany jest projekt. Tym samym zasadom podlega promocja
projektu i wydawane materiały.

V
Termin i tryb składania ofert:

1.Oferty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH NAZWA ZADANIA ZGODNA Z TREŚCIĄ ZADANIA Z OGŁOSZENIA, NA KTÓRE
JEST SKŁADANA OFERTA w Punkcie Obsługi Interesanta w tymczasowej
siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Jana Pawła II 18 w terminie do
dnia 31 marca 2009 roku do godz. 16.oo lub przesłać drogą pocztową na
adres Urząd Miejski, ul. Jana Pawła II 18, 06-100 Pułtusk (decyduje data
stempla pocztowego).
2.Oferty złożone po terminie, niekompletne, sporządzone wadliwie, zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
3.Nie przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert.
4. Podmiot, który otrzyma środki w mniejszej wysokości, zobowiązany jest do
dokonania korekty kosztorysu.
5. Oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym
przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Pułtusk.
6.Ostateczna decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz
Miasta Pułtusk.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi po rozpatrzeniu ofert na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego www. pułtusk.pl .
VI

Kryteria wyboru ofert:
1. Zgodność z zadaniami gminy w zakresie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2009 i Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
2. Ocena możliwości realizacji projektu przedstawionego w ofercie.
3. Ocena kosztów kalkulacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego
projektu.
4. Innowacyjność i atrakcyjność projektu przedstawionego w ofercie.
5. Spodziewane efekty projektu.
6. Udział własny oferenta: finansowy i pozafinansowy.
7. Partnerzy w realizacji projektu.
8. Charakterystyka i zasoby oferenta.
VII

Termin i warunki realizacji projektów
1. Projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez oferenta w okresie od podpisania umowy do dnia określonego w
ofercie.

2. Ze strony Gminy Pułtusk przebieg realizacji projektu monitorować i
kontrolować będą członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

VIII
Formularze ofert
1. Wzór oferty dla organizacji pozarządowych stanowi załącznik nr 1 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego
(Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz.189).
2.Wzór wypełnienia oferty.
3. Wzór sprawozdania dla organizacji pozarządowych stanowi załącznik nr 1
do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
października 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania z realizacji zadania
publicznego (Dz. U. z 2003r. Nr 193, poz.189).

UWAGA
Ofertę konkursową i sprawozdanie należy wypełnić w całości nie
zostawiając żadnych pustych miejsc. W miejscach, które nie dotyczą
zadania lub oferenta należy wpisać adnotację „Nie dotyczy”. Tam, gdzie
widnieje gwiazdka i adnotacja niepotrzebne skreślić, bezwzględnie należy to
uczynić we wskazanym miejscu.
Do oferty należy dołączyć wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki.
W roku 2008 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowane były następujące zadania publiczne tego
rodzaju:
1. Zadanie 1 - 13 600 złotych - Programy wspierające abstynencję osób
uzależnionych i pomocowe dla osób z rodzin trzeźwiejących alkoholików,
w tym na dotacje 13 600 złotych.
2.

Zadanie 2 – 46 000 złotych -Programy profilaktyczne – edukacyjne,
informacyjne
i integracyjne - w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, osób
starszych i niepełnosprawnych, w tym na dotacje 43 000 złotych.

3. Inne zadania:

a. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych – 72 100 złotych, w tym na dotacje 48 900

W roku 2008 w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii realizowane były następujące zadania publiczne tego
rodzaju:
1. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego – 35 000 złotych, w tym
na dotacje 20 650

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Dębski

