
                              Załącznik do Zarządzenia Nr  1365 /2008 
       Prezydenta Miasta  Radomia 

z dnia 1 września 2008 r. 

 

PREZYDENT  MIASTA  RADOMIA  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem  

i rodziną w 2008 roku (w trybie określonym w art. 26-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej - Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, tekst jednolity ). 

I.  Podmioty uprawnione do złoŜenia oferty:   

1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, 
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele 
statutowe obejmują działalność w zakresie pomocy społecznej.  

II.  Rodzaj zadania i wysokość dotacji: 

− Uruchomienie i prowadzenie ośrodka realizującego usługi poradnictwa i terapii na terenie 
miasta Radomia  

− Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania -  97 500,00 zł 

III.  Warunki przyznawania dotacji: 

1. Dotacja jest przeznaczona na  finansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu 
konkursowym.  

2. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

3. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i równieŜ nie gwarantuje 

przyznania środków w wysokości wnioskowanej przez oferenta. 
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania reguluje umowa pomiędzy 

Prezydentem Miasta Radomia, a oferentem. 
5. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne podmioty 

bądź jednostki.  
 

Uwaga:  dotacja nie będzie przyznana do wykorzystania na: 
- pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę; 
- wydatki inwestycyjne; 
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 
- szkolenie kadry pomocy społecznej. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r.  
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie. 
3. Przesunięcia w wydatkach budŜetowych zadania realizowanego przez podmiot, objętego 

dotacją z budŜetu Gminy Miasta Radomia, mogą nastąpić w sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych, wyłącznie przed dokonaniem wydatku i na podstawie aneksu do umowy. 

4. Zadanie winno być realizowane z najwyŜszą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 

V.  Termin i warunki składania ofert: 

1. Termin składania ofert: 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia . 
2. Oferty naleŜy składać w formie pisemnej, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 44, poz. 427) w Urzędzie 
Miejskim - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 182, 26-610 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 lub 
za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty).  



 
Do oferty naleŜy dołączyć: 

 

1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru (waŜny 3 miesiące),                 
2. aktualny statut organizacji lub inny dokument stwierdzający zakres prowadzonej 

działalności, 
3. oświadczenie oferenta zawierające imienny wykaz osoby/osób uprawnionej/nych do 

reprezentowania organizacji i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz sposób 
reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym, 

4. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności realizowanej przez podmiot za 
ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności, 

5. pisemne wyjaśnienie w przypadku występujących w bilansie zobowiązań z tytułu 
podatków i ubezpieczeń , 

6. pisemne oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się  
o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego, złoŜone przez 

osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu  podmiotu, 
7. pisemne oświadczenie o braku zobowiązań wobec Gminy Miasta Radomia  oraz  Skarbu 

Państwa (Urzędu Skarbowego i ZUS),  
8. pisemne oświadczenie, o nie pozbawieniu podmiotu prawa do otrzymania dotacji ze 

środków publicznych na skutek przepisu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249,  poz. 2104 z  późn. zm.), 

9. pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu w przypadku gdy umowę  
o dotację podpisują osoby inne niŜ umocowane do reprezentacji  zgodnie ze statutem 
podmiotu. 

 
Uwaga: 
• dokumenty składane w kserokopii powinny być poświadczone „za zgodność 

z oryginałem” przez oferenta - osobę upowaŜnioną do reprezentowania podmiotu 
składającego ofertę. 

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

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert. 
2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów 

lub informacji  zostaną odrzucone przez Zespół Opiniujący powołany przez Prezydenta Miasta 
Radomia. 

3. Wybór oferty odbywać się będzie z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 31 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, tekst jednolity 

tekst jednolity). 
4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Radomia po zapoznaniu się z oceną 

Zespołu Opiniującego.  
5. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości. 
6. Konkurs moŜe być uniewaŜniony bez podania przyczyn. 

VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju: 
 
w 2007 r.  -  zadania tego samego rodzaju zrealizowane zostały przez 2 podmioty uprawnione  

                 -  łączna kwota dotacji na zadania wyniosła 400 tys. zł 
                       
w 2008 r.  -  zadania tego samego rodzaju realizują 3 podmioty uprawnione 
                 -  łączna kwota dotacji na zadania wynosi 490 tys. zł 
 
Ogłoszenie zawiera załączniki: 
 

• Załącznik Nr 1 – wzór oferty 
• Załącznik Nr 2 – wzór umowy 
• Załącznik Nr 3 – wzór sprawozdania 

Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania dostępny jest równieŜ: na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl; na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu;  
w Wydziale Zdrowia  i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. 


