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w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy
Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późno zm.) i Uchwały Nr
LV/449110 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2014, zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu
oświaty i wychowania.
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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późno zm.) i Uchwały Nr
LV/449/l0 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2014, Burmistrz Sokółki ogłasza
otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i
wychowania.
Konkurs ofert nie obejmuje zadań, które nie są objęte zadaniami publicznym.

L.p.
1.

Zadanie
Program stypendialny

Sposób działania
Pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
miasta i gminy Sokółka w dostępie do kształcenia

2. WYSOKOŚĆ
ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH
REALIZACJĘ TEGO ZADANIA -10000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych)

z

NA

3.1 O dotację mogą ubiegać się 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 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr
127, poz. 875 i Nr 151, poz.1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i
pracowników.
3.2. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji
określa wzór umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

4.2 Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie wraz z załącznikami.
4.3 W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową
środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych,
na rzecz Urzędu Miejskiego w Sokółce.

5.1 Oferty należy składać w terminie do 14 maja 2012 r. do godz. 1500, w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki l, 16-100 Sokółka. Oferty, które zostaną
złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone
oferentowi bez otwierania. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską
dostarczone po tym terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
5.2 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań Gminy Sokółka w 2012 r. z zakresu oświaty i wychowania". Na
kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
5.3 Oferta musi być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 20 lOr. 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).
5.4 Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu, podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta.
5.5 Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone
kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela oferenta.
6. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN
DOKONANIA WYBORU OFERT.

Lp

Kryterium

Wniosek
kryterium

oceny formalnej

TAK

1.

Zgodność

2.

Kompletność

oferty z rodzajem
i prawidłowość

zadania określonym
wypełnionego

w ogłoszeniu

formularza

NIE

o konkursie.

oferty

Kryteńum oceny merytorycznej

Lp

spełnia

Ilość

1.

Możliwość realizacjizOOaniapublicznego

0-20

2

Kalkulaga 1«Wów w OOniesieniudo zakresurzecz.owe~ lildania

0-15

3.

Jakość "')'konania zalania i kwalifikacjerealizatorów

0-20

4.

Udział własny ofurenta: finansowy

0-20

.

5.

Udział własny ofurenta: ~wy

- mx:zJJwy iffilOOwy

0-15

6.

Rzete!oo§ć i 1enninowcś5 realizacji zalania zleconego w poraednim okresie omz rzete!oo§ć i
1errninowcś5 ro:zJiczeniaz otrzymanych środków Geżelioferent realizował zalania ze środków Gminy
Sokólka w~h
latach).

0-10

6.2.Ocenaofert
1. Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr
LV/449/l0 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2014.
2. Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do dnia 25 maja 2012 r.
7. Informacja o zadaniach publicznych w sprawie wspierania realizacji zadań Gminy
Sokółka z zakresu oświaty i wychowania w 2011 roku i udzielonych dotacjach:

L.p.

Nr
umowy

Data
zawar
CIa
umow

Strony umowy/nazwa

Przedmiot

Termin

Kwota

Kwota

projektu

umowy

ważności

przyzna

wykorzy

umowy

na w zł

stana w
zł

y

1.

80/11/0S

10.05
2011r.

Fundacja SFL w Sokółce,

program

31.12.

Plac Kościuszki 9 "Pomoc

stypendialny

2011 r.

10 000

10 000

uczniom szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych

z

miasta i gminy Sokółka w
dostępie do kształcenia"

Informacji w sprawie konkursu udziela Anna Żemajduk - inspektor ds. społecznych i oświaty
Urząd Miejski w Sokółce tel. (85) 711 0935.

