
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 1389/2008 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 11 września 2008 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej  

 
 
 
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728) PREZYDENT MIASTA RADOMIA ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania własnego powiatu z zakresu 
pomocy społecznej. 
 
1.  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 Polskiej, 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. 
 
2.  Rodzaj  zadania i wysokość dotacji: 
Opieka nad dzieckiem i rodziną - rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego 
i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieŜy poprzez tworzenie  
i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie. 
Kwota 6.550,-zł.       . 
 

3. Warunki przyznania dotacji:  
1) Dotacja moŜe być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadania, o którym 
mowa w ogłoszeniu konkursowym.  
2) Wsparcie wykonania zadania następuje z zastosowaniem przepisów: 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. 
Nr 115, poz.728) 
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 
2104 z późn. zm.) 
3) Wymagalny, minimalny finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania 
wynosi 20% wartości projektu 
4) ZłoŜenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości wnioskowanej 
przez oferenta. 
5) Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasta 
Radomia a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu. 
 
Uwaga: dotacja nie będzie przyznana na: 
- pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy  
o pracę, 
- wydatki inwestycyjne, 
- prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
- szkolenie kadry pomocy społecznej. 
 



4. Termin i warunki realizacji zadań: 
1)  Termin realizacji zadania, o którym mowa w pkt.  2 obejmuje okres od dnia 
podpisania umowy do dnia 31-12-2008r.  
2) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację 
muszą spełniać następujące warunki: 
- posiadać osobowość prawną lub inną podstawę do złoŜenia oferty, podpisania 
umowy oraz dysponowania środkami finansowymi i rozliczania umowy, 
- złoŜyć w terminie poprawną ofertę z następującymi załącznikami: aktualny odpis 
potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru (waŜny 3 miesiące), 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ubiegły rok lub 
w przypadku krótszej działalności - za okres tej działalności, statut lub inny dokument 
potwierdzający działalność w zakresie pomocy społecznej, oświadczenie oferenta 
zawierające imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania organizacji  
i zaciągania zobowiązań majątkowych, oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko 
organizacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego, oświadczenie 
o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa i Gminy Miasta Radomia, kserokopię 
umowy z bankiem  o prowadzeniu rachunku lub wyciąg z numerem rachunku 
bankowego, oświadczenie o zgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu otrzymanych 
dotacji z ostatnich trzech lat. 
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
osobę upowaŜnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. 
 
5. Termin składania ofert konkursowych 
Oferty naleŜy składać w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem określonym  
w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 
44, póz. 427) w  Urzędzie Miejskim w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu 
p. 182  lub za pośrednictwem poczty - do dnia 10 października 2008 roku godz. 
15.30. 
 
6. 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 ofert odbywać się będzie z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 31 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 
115 poz. 728) 
4) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Radomia, po 
zapoznaniu się z oceną Zespołu Opiniującego. 
5) Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do wiadomości publicznej. 
 
6. Informacja o realizacji zadania w roku bieŜącym i roku poprzednim. 
 
W 2008r. nie realizowano ww. zadania z zakresu pomocy społecznej przy udziale 
uprawnionych podmiotów. 
W 2007r. na zadanie, o którym mowa w pkt. 2,  realizowane przez 1 podmiot 
przekazano dotację w kwocie 10.000,-zł. 
 
Konkurs moŜe być uniewaŜniony bez podania przyczyn 
Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Radomiu oraz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Radomiu. 


