Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 152/2006/IV
Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 23.10.2006r.

Regulamin
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego pn.
„Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z terenu miasta Pabianic”.
I. Cele konkursu i rodzaj zadania:
1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu Gmina Miejska Pabianice udzieli
dotacji na realizację zadania, przedmiotem którego jest prowadzenie świetlic
środowiskowych dla dzieci z terenu miasta Pabianic, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
2. W ramach realizacji zadania oczekuje się spełnienia niniejszych standardów:
1) prowadzenie zajęć reedukacyjnych dla dzieci mających trudności w nauce;
2) prowadzenie dożywiania dzieci (podwieczorek);
3) prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych, poznawczych uczących
wartościowego spędzania czasu wolnego;
4) zorganizowanie choinki dla dzieci;
5) otwarcia świetlic od poniedziałku do piątku w godzinach 1400-1800.
II. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
1. Organizacje pozarządowe;
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
państwa do Kościoła Katolickiego w RP, 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;
3. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
III.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania:
1. Zadanie będzie dofinansowane ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Pabianice,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
2. Ogólna kwota dofinansowania wyniesie 6 000 zł Dział 750 rozdział 75075 § 2820 budżetu
Miasta Pabianic na rok 2006.
3. Szczegółowe zasady przekazania środków finansowych określi umowa.
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i kryteriami wyboru ofert
określonymi w pkt. 2.
2. Kryteria wyboru ofert:
1) merytoryczna wartość oferty (0-30 pkt.);
2) koszty realizacji zadania (0-50 pkt.):
a) całkowity koszt realizacji zadania;
b) kwota wnioskowanej dotacji;
c) kwota środków własnych podmiotu lub pozyskanych z innych źródeł (sponsorzy,
darczyńcy) na realizację zadania;
d) koszt osobodnia.

3) Kadra odpowiedzialna za realizację zadania (0-20 pkt.)
RAZEM: 100 pkt.
Oferty wybrane w otwartym konkursie ofert na prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z
terenu miasta Pabianic muszą uzyskać co najmniej 60 pkt.
V. Tryb dokonywania wyboru ofert:
Tryb zgodny z ww. ustawą i Zarządzeniem Nr 80/2004/IV Prezydenta Miasta Pabianic z
dnia 27 maja 2004 r. w sprawie procedury postępowania o udzielenie dotacji na
wykonywanie zadań publicznych określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli
wykonywania zleconego zadania.
VI. Termin realizacji zadania:
Okres: do 22.12.2006 r.
VII. Termin składania ofert:
Do: 24.11.2006 r.
VIII. Zasady składania ofert:
1) Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na formularzu
ofertowym pod rygorem nieważności z adnotacją: „Prowadzenie świetlic środowiskowych dla
dzieci z terenu miasta Pabianic” w Urzędzie Miejskim w
Pabianicach ul. Zamkowa 16
( Biuro Obsługi Interesantów- parter) lub w Wydziale
Działalności Gospodarczej i Promocji
Miasta ul. Narutowicza 33 pok.14 w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego.
2) Termin składania ofert : do dnia 24 listopada 2006 roku.
3) Oferty niespełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia .
4) Oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta
Pabianic.
5) Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 10 dni od upływu terminu
składania ofert.
Formularz oferty jest zawarty w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), można
go również pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl.

