
 
Burmistrz Szczuczyna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy 
Szczuczyn pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży na bazie istniejącego stadionu miejskiego: 
-Zachowaj trzeźwy umysł 
- Radość bez alkoholu 
- Alkohol nie czyni mistrzem , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla stworzenia 
możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w 
imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych”.  
 

 
 
I.Rodzaj zadania: 
1.Konkurs obejmuje wspieranie zadań pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla stworzenia możliwości dzieciom i 
młodzieży: 
- Zachowaj trzeźwy umysł 
- Radość bez alkoholu 
- Alkohol nie czyni mistrzem, w tym  spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i 
zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych”.  
2.Zadania, o których mowa w pkt 1 realizowane będą w następujących dyscyplinach sportowych: piłka 
nożna,zapasy 
II.Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 40000 

złotych. 
 
III.Zasady przyznawania dotacji: 
1.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze kultury fizycznej i sportu 
dzieci i młodzieży: 
a.organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.) 
b.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego 
c.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
d.jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
2.Terminowe złożenie kompletnej oferty konkursowej zgodnej ze wzorem określonym w obowiązującym 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania. 
3.Podpisanie umowy o wykonanie zadania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przekazanie środków 
pieniężnych na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. 
4.W terminie 30 dni od daty wykonania zadania złożenie sprawozdania z realizacji zadania. 
5.Niewykorzystane w terminie środki pieniężne bądź środki pieniężne wykorzystane niezgodnie z 
przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu gminy Szczuczyn w terminie i na zasadach określonych w 
ustawie o finansach publicznych. 
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania. 
1.Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane są w okresie od 01 maja.2006 roku do 30 listopada 
2006 roku. 
2.Warunkami realizacji zadania są: posiadanie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, instruktorskiej, posiadanie 
sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, posiadanie (bądź zabezpieczenie) miejsca do wykonania 
zadania. 
V. Termin składania ofert. 
1.Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
21.04.2006 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,  
19-230 Szczuczyn Plac 1000-lecia 23, pok1 (sekretariat). lub za pośrednictwem poczty. O terminie złożenia 
oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.  
 
Oferty należy składać z adnotacją „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 
młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla stworzenia możliwości dzieciom i młodzieży 
spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, 
sportowych”.  
2.Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3.Do oferty należy dołączyć w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem 
następujące dokumenty: 
a.aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury i sportu bądź inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważne 3 miesiące 
od daty ich wydania),  
b.aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia 



VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 
1.O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 
2.Tryb – zarządzenie Burmistrza Szczuczyna na podstawie oceny Komisji Oceniającej podjętej 
zgodnie z jej Regulaminem. 
3.Oferty odpowiadające zakresem rzeczowym zlecanemu zadaniu oraz prawidłowe pod względem 
formalnym, zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą wg następujących kryteriów oceny: 
1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta : 
-atrakcyjność programu /0-15 pkt/ 
-adresaci zadania, środowisko, liczba osób objętych zadaniem /0-15pkt/ 
-zasoby kadrowe i rzeczowe /0-15pkt/ 
-cykliczność proponowanych zadań/0-10pkt/ 
-doświadczenia organizacyjne podmiotu w obszarze tematyki zadania /0-15 pkt/  
2 )ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania (w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego) /0-15pkt/ 
3)uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  
/0-15pkt/ 

BURMISTRZ SZCZUCZYNA 
WALDEMAR SZCZESNY 

 
 


