
Zarządzenie Nr 70/2005

Burmistrza Karczewa

z dnia 12 lipca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                            

                    z zakresu oświaty na rok 2005

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2003 roku 

Nr 96 poz. 873), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 

29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 

wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 roku Nr 193 poz. 1891) oraz uchwały Nr 

XXIII/181/2004 Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 

Gminy Karczew 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2005 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty na 

rok 2005 dotyczący edukacji uczniów szkoły podstawowej oraz klasy „0” wsi 

Nadbrzeż Gminy Karczew.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie należy zamieścić w:

1. dzienniku o zasięgu lokalnym,

2. Biuletynie Informacji Publicznej,

3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karczewie.
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§ 3

Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                         Z up. Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU 

OŚWIATY

Organizacji i Nadzoru

 mgr Ewa Kwasiborska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 

70/2005

Burmistrza 

Karczewa 

z dnia 12 lipca 

2005 roku

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty

na rok 2005

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć  organizacje pozarządowe, które nie 

uzyskały wsparcia w innej formie z budżetu powiatu na 2005 rok.

2. Rodzaje zadań publicznych oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na 

ich realizację w 2005 roku:
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a) edukacja dzieci z terenu wsi Nadbrzeż od kl. „0” do kl. VI – prowadzenie 

publicznej szkoły podstawowej;

b) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2005 roku – do 40 

000,00 zł.

3. Warunki i formy realizacji zadania:

a) termin realizacji zadania:

wrzesień – grudzień 2005 roku,

b) warunki realizacji zadania:

miejsce – wieś Nadbrzeż.

4. Zasady przyznania dotacji:

Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu 

konkursowym 

i z którym zostanie zawarta umowa. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 

otrzymaniem dotacji.

Dotacje będą przekazywane w comiesięcznych transzach, płatne na konto.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji 

po wykonaniu zadania. 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i według wzoru 

obowiązującego w Rozporządzeniu Ministra Godpodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 

29 października 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 193 poz. 1891) w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Uzyskanie środków finansowych przez organizację pozarządową na realizację 

zadania powiatu z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków 

budżetowych  na to zadanie 

z innego tytułu.

5. Termin składania ofert:

kompletne oferty wraz z wymaganymi załącznikami podpisane przez osobę/osoby 

statutowo upoważnione oraz opatrzone pieczęcią firmową organizacji należy 

złożyć w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.08.2005r. W dniu 

17.08.2005r. Komisja dokona otwarcia ofert i przedstawi Burmistrzowi 

Karczewa do zatwierdzenia ofertę zdaniem Komisji najkorzystniejszą. 
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Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność

 z oryginałem.

Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.

Do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:

- kosztorys realizacji zadania,

- aktualny wypis z rejestru,

- potwierdzona z oryginałem kopia statutu organizacji pozarządowej,

- oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Karczewa, 

która przedstawi Burmistrzowi propozycje do zatwierdzenia,

b) rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2003 roku 

Nr 96 poz. 873).

7. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz w drodze 

zarządzenia. 

Od zarządzenia Burmistrza Karczewa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji 

nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

8. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres:

Urząd Miejski w Karczewie

ul. Warszawska 28

05-480 Karczew 

z adnotacją: „Oferta na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty na 

rok 2005.

                          Nie otwierać przed posiedzeniem komisji”.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. Nr 29 II piętro Urzędu Miejskiego w 

Karczewie. 
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