
Szepietowo 16.02.2017 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych 
gminy Szepietowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie. 

 
1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy 
Szepietowo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym               
w 2016 roku. Zakres realizowanych zadań publicznych obejmuje: 
- prowadzenie profilaktyki i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin            

z terenu gminy Szepietowo (ze względu na dostępność dla osób zainteresowanych 
z terenu gminy Szepietowo wskazane jest prowadzenie ww. działań w odległości 
nie większej niż 10 km od Szepietowa), 

 
2. Na realizację zadań, o których mowa w §1  przeznacza się kwotę w wysokości         
2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 
 
3. Dotacja na realizację przedmiotowego zadania zostanie przyznana na zasadach 
określonych w umowie zawartej między gminą Szepietowo a organizacjami 
pozarządowymi, których oferty zostaną wybrane do wsparcia w wyniku niniejszego 
konkursu. 
 
4. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych od  dnia podpisania umowy 
do 31 grudnia 2017 roku. 
 
5. Warunkiem  przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 10 marca 
2017 r. do godz.1530 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 
zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300). 

 
6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szepietowie ul.Główna 6, 
pok. Nr 10, osobiście lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu  terminu decyduje 
data złożenia oferty do urzędu lub data stempla pocztowego. 
 
7. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza 
Szepietowa, niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert. Przy ocenie ofert 
będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

2) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 
udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 



3) w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego, planowany przez 
organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 

4) planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków, 

5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, 
które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod 
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten 
cel środków. 

 
8. W latach 2017 i 2016 nie przekazywano organizacjom pozarządowym dotacji na 
realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom patologiom 
społecznym. 
 
9. Każda oferta powinna zawierać załącznik: 

 Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego , innego rejestru lub 
ewidencji. 

 
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Szepietowo, na stronie internetowej  gminy Szepietowo oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Szepietowie niezwłocznie po dokonania wyboru 
najkorzystniejszych ofert. 
 

 

 

Burmistrz Szepietowa 

Robert Lucjan Wyszyński 


