KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY CELESTYNÓW
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i 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 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”
oraz Uchwałę Nr 20/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2003 r. Nr 96, poz. 873), ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE
profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nazwa zadania

Dofinansowanie kolonii i obozu profilaktyczno – terapeutycznych
dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
(wypoczynek letni).

Przeznaczone
środki na realizację
zadania w 2011r.

20 000 zł

Zadanie szczegółowe:
Dofinansowanie przeprowadzenia obozu z programem profilaktyczno terapeutycznym, dla dzieci zagrożonych patologią i alkoholizmem,
z terenu Gminy Celestynów nad morzem.

10 000 zł

Dofinansowanie przeprowadzenia obozu z programem profilaktyczno terapeutycznym, dla dzieci zagrożonych patologią i alkoholizmem,
z terenu Gminy Celestynów w górach.

10 000 zł

Zlecenie realizacji ww. zadania nastąpi w formie wspierania w rozumieniu zapisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 j.t.).

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
 prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu,
 dysponują odpowiednią bazą lokalową,
 przedstawiają poprawnie sporządzoną ofertę.
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Oferty można składać (pocztą za potwierdzeniem odbioru lub osobiście) w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów, do dnia 23
maja 2011 r., do godz. 15.00.
Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opatrzona wizytówką wg wzoru, który jest
załącznikiem nr 1 do niniejszego konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
Urząd Gminy Celestynów zawiadomi w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty
do realizacji lub jej odrzuceniu.
Od decyzji Wójta Gminy Celestynów w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji
nie stosuje się trybu odwołania.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Celestynów, tel. (22) 789 70 60 wew. 101,
w pokoju nr 15.
Wzór ofert dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Celestynów www.celestynow.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządziła:
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