OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 234; poz.1536
w związku z Uchwałą nr III/8/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2010r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Rawa
Mazowiecka w 2011 roku w zakresie:
Zadania w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
1. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:
I . Zorganizowanie ,,VI Spotkań Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach”
mające na celu promowanie regionalnej kultury ludowej.
Cele szczegółowe
Wspieranie przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji
twórczości kulturalnej i ludowej poprzez zorganizowanie spotkania
w ramach którego odbędzie się przegląd i jarmark ludowy
wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
twórczości ludowej, działania na rzecz odnowy i propagowania kultur ludowych, wspieranie
wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
II ,,Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”
Cele szczegółowe
- Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych, w tym przede wszystkim w kwestii pozyskiwania funduszy
na działalność,
- Szkolenia i seminaria tematyczne,
- Zapewnienie dostępu do książek, czasopism i innych materiałów
informacyjnych dot. III sektora,
- Pomoc w wyszukiwaniu informacji,
- Pomoc infrastrukturalną."
2. Wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań:
I - Na realizację zadania przeznacza się kwotę -14.000 zł
II – Na realizację zadania przeznacza się kwotę -10.000 zł

3. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem
rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zdania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania musza być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka
Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą określone w umowach.
Planowana data rozpoczęcia poszczególnych zadań nie może być wcześniejsza niż termin
podpisania umowy, data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 31.12.2011r.
5. Termin składania ofert
1) Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25,) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs
ofert na 2011 rok” w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka ul. Aleja Konstytucji 3
Maja 32 w terminie do dnia 28 kwietnia 2011 roku do godz. 10:00.
2)
Do
oferty
powinny
być
dołączone
następujące
załączniki:
- kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji – zgodnego ze stanem
faktycznym i prawnym (niezależnie od daty jego wystawienia) lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- kopię statutu;
Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione do tego osoby.
3) Na każde zadanie wymienione w punkcie 1, niniejszego ogłoszenia, należy złożyć odrębne
oferty ;
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy jeden oferent składa oferty na każde z zadań,
poszczególne oferty muszą zawierać komplet załączników.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie do 3-dni od dnia upłynięcia terminu ich składania.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) Art.15.1
Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona
komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka.
Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy o udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

Nie będą rozpatrywane oferty:
-złożone na drukach innych niż wskazane w rozporządzeniu określonym w punkcie 5 ust.1)
-niekompletne;
-złożone po terminie;
-dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
-złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z ogłoszeniem, do wzięcia udziału
w konkursie;
-niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych
w ogłoszeniu;

-przekraczające wskazaną maksymalną kwotę dotacji ;
-których termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe podane w ogłoszeniu
konkursowym.
7. Gmina Rawa Mazowiecka w 2010 roku nie realizowała w/w. zadań publicznych w formie
otwartego konkursu ofert w związku z czym nie poniosła kosztów na ich realizację.
8. Informacje dodatkowe
Do kontaktów z oferentami wyznaczona jest pracownik urzędu Pani Irmina Grzywka
Tel. (046) 814 42 41 wew.204
Ogłoszenie wyników ukaże się na stronie internetowej urzędu www.rawam.ug.gov.pl w BIP
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu niezwłocznie po rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Krzysztof Starczewski

