ZARZĄDZENIE NR 69 /2011
WÓJTA GMINY CELESTYNÓW
Z DNIA 12 kwietnia 2011 r.
ogłoszenia otwartego konkursu

w sprawie:
ofert w ramach
Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązyw ania Problemów Alkoholowych na
rok 2011
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r. nr 234 poz.1536 j.t.) mając na
względzie uchwałę nr 31 /2011 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2011r. w
sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2011” oraz uchwałę Nr 20/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie
uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ogłaszam:
§1
w

OTWARTY KONKURS OFERT
ramach Gminnego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązyw ania problemów Alkoholow ych na rok 2011.
I. Rodzaj zadania:
Dofinansowanie kolonii i obozu profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym (wypoczynek letni).
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:
Zadanie: Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi dla dzieci zagrożonych patologią i alkoholizmem,
z terenu gminy Celestynów nad morzem na kwotę 10 000 zł oraz w góry 10 000 zł.
III. Zasady przyznaw ania dotacji:
O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
IV. Terminy i warunki realizacji zadań:
Zadanie zrealizowane musi być zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
oferenta, w zakresie ustalonym w umowie, a wynikającym z oferty. Szczegółowe
warunki realizacji zadania określa umowa wraz z ewentualnymi załącznikami.
V. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa tj. 20 maja 2011r. (liczy się data wpływu do Urzędu
Gminy). Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy

Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów w godzinach pracy Urzędu lub
pocztą na ww. adres z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach GKRPA na rok 2011”.
VI. Termin, tryb i kryteria stosow ane przy dokonaniu wyboru oferty:
Oferty zostaną ocenione w terminie 7 dni od terminu składania ofert, przez powołaną
Komisję. Przy rozpatrywaniu ofert, z uwzględnieniem wysokości środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania zostanie oceniona możliwość realizacji
zadania przez oferenta i przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
VII. Gminny program Profilaktyki i Rozwiązyw ania Problemów
Alkoholow ych
w roku 2011. Środki przeznaczone na zadanie:
Zadanie: 20 000,00 zł.
§2
Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
jego treści:
1. na stronie internetowej urzędu www.celestynow.pl ;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.celestynow.pl;
3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Celestynów.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. rozwiązywania problemów
społecznych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

Wójt Gminy Celestynów
(-) mgr inż. Stefan Traczyk

