WÓJT GMINY HAZLACH

ul. Glówna 57
43-419 HAZLACH

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7.2012
Wójta Gminy Hazlach :; dnia 3 stycznia

2012 roku

OGLOSZENIE
Wójt Gminy Hazlach oglasza otwarty konkurs ofert na realizacje
zadania publicznego w 2012 roku
1. Rodzaj zadania:
Ochrona i promocja zdrowia.
2. Nazwa zadania:
Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy
3. Wysokosc srodków przeznaczonych na realizacje zadania:
do kwoty: 4.000,00 (cztery tysiace) zlotych.
(W latach ubieglych na zadanie tego typu przeznaczono:
a) w 2010 roku - 6.000,00 zl dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Byc Razem",
b) w 2011 roku - 6.000,00 zl dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Byc Razem").
4. Zasady przyznawania dotacji:
1) Dotacja moze zostac przyznana tylko podmiotowi wylonionemu w drodze otwartego
konkursu ofert. Gmina zleci realizacje zadania w formie wsparcia, przy czym dotacja
Gminy nie moze przekroczyc 90 % calego kosztu zadania.
2) Warunkiem przyjecia i rozpatrzenia ofert jest zlozenie kompletnej oferty przez podmiot
uprawniony do skladania ofert w odpowiednim terminie i miejscu.
3) Prawidlowo zlozone oferty zaopiniuje komisja konkursowa, która sporzadzi protokól
przekazujac go Wójtowi celem dokonania wyboru oferty
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie winno zostac zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca
2012 roku zgodnie z warunkami realizacji zadania, okreslonymi w umowie ..
6. Termin skladania ofert:
a) Oferty, w formie pisemnej wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy nadsylac poczta lub
zlozyc w zamknietej kopercie z adnotacja "konkurs ofert na 2012 rok" z okresleniem nazwy
zadania w Urzedzie Gminy ul. Glówna 57, w terminie do dnia 26 stycznia 2012 roku, przy
czym w przypadku ofert skladanych droga pocztowa, decyduje równiez data wplywu do
Urzedu Gminy.
b) Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.
c) Wzór oferty zgodny z wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 20 lOr. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz.25) jest dostepny w Urzedzie Gminy pokój nr 17 i na
stronie internetowej: Www.hazlach.pl w zakladce organizacje pozarzadowe.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
a) Wybór ofert dokonany zostanie do dnia 30 stycznia 2012 roku.
b)Wyboru ofert dokona Wójt Gminy, po zapoznaniu sie z opinia komisji konkursowej.
c) Przy wyborze ofert stosowane beda kryteria okreslone szczególowo w Regulaminie
otwartego konkursu
8. Zastrzezenia:
Zlozenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacj i.
W przypadku przyznania dotacji w wysokosci innej niz wnioskowana, warunkiem zawarcia
umowy bedzie zlozenie korekty harmonogramu realizacji i kosztorysu zadania.
Dodatkowe informacje na temat konkursu sa udzielane w Urzedzie Gminy ul.~Glówna 57, II
pietro, pokój 17, tel. 0338569479 w 35.
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