Zarządzenie Nr 03 /2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia 04 stycznia 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii”

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), zarządza
się, co następuje:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert z obszaru „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii” na zlecenie realizacji następujących
zadań publicznych:
1) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
wzmacniające kompetencje społeczne i emocjonalne;

zawierającego

elementy

2) udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy uzależnień,
3) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych uzupełnionych programem profilaktycznym
dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami;
4) organizacja zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży;
5) podejmowanie działań pomocowych, akcji, konkursów i imprez okolicznościowych
mających na celu rozwijanie społecznie pożądanych postaw, w tym wzmacnianie
rodziny.
§2
Na realizację zadania, o którym mowa w §1 przeznacza się łączną kwotę w wysokości:
170 000,00 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§3
1. W konkursie, o którym mowa w §1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), których cele
statutowe są zgodne z zakresem wnioskowanego zadania publicznego, przy czym jeden
podmiot może aplikować do konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania
publicznego.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz 1057).

3. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania.
§4
1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 4 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
2. Termin składania ofert ustala się na okres od 4 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r.
3. Wnioskowane zadanie może być adresowane wyłącznie do mieszkańców Nowego Sącza lub
w uzasadnionych przypadkach – zespołów młodzieżowych z siedzibą w Nowym Sączu
(niezależnie od adresu zamieszkania ich członków) oraz uczniów i studentów sądeckich
szkół, a także dzieci uczęszczających do sądeckich przedszkoli.
4. Realizacja zadania publicznego określonego w §1 nastąpi w formie zlecenia wykonania
zadania publicznego.
5. Zlecone zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie o powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania publicznego.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania
w terminie określonym w umowie realizacji zadania publicznego.
§5
1. Oferty należy składać w terminie określonym w § 4 ust. 2, osobiście w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (pok. nr 9) lub
przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz (liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) z dopiskiem
na kopercie „OTWARTY KONKURS OFERT – profilaktyka (BAO)”.
2. Dopuszcza się możliwość składania ofert za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej.
3. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu do Spraw Pożytku publicznego z dn. 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018., poz. 2057).
4. Oferta winna być podpisana i opieczętowana pieczęcią imienną przez osobę lub osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie ze statutem lub
innym właściwym dokumentem określającym sposób reprezentacji. W przypadku braku
pieczęci imiennych wymagany jest czytelny podpis.
5. Oferty niezgodne z ogłoszeniem, złożone na niewłaściwych drukach, w formie
niekompletnej, nieczytelnej lub po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.
6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie
niekompletnym.
7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
9. Komisja konkursowa opiniuje oferty spełniające kryteria formalne wskazane w § 6, ,
a następnie przedkłada opinie Prezydentowi Miasta Nowego Sącza celem podjęcia decyzji
rozstrzygającej otwarty konkurs ofert.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert.
11. Umowa o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zawarta
zostanie bez zbędnej zwłoki po rozstrzygnięciu konkursu.
12. Dyrektor wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za obszar współpracy „Profilaktyka
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii” powiadamia
organizacje o wynikach postępowania konkursowego, podając jednocześnie informację
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
§6
1. Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dokonuje sprawdzenia zgodności formalno–
prawnej złożonych ofert a także przygotowuje ocenę ofert wg następujących kryteriów:
1) możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę – z wagą punktową 0-1 pkt.,
2) rodzaju i różnorodności form działań planowanych do realizacji przez oferenta - z wagą
punktową 0-2 pkt.,
3) zasadności przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania przez wnioskodawcę\
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – z wagą punktową 0-1 pkt.,
4) proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób przy udziale których
zadanie ma być realizowane – z wagą punktową 0-2 pkt.,
5) planowanego zaangażowania wkładu osobowego lub rzeczowego w realizację zadania
z wagą punktową 0-2 pkt.,
z uwzględnieniem analizy i oceny realizacji zleconych wnioskodawcy w latach poprzednich
zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków.
§7
1. Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
publicznych opublikowane zostanie na oficjalnej stronie internetowej
„Organizacje pozarządowe” pod adresem: http://www.ngo.nowysacz.pl,
Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 7 dni
wyników postępowania konkursowego przez Prezydenta.
2. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
3. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

realizację zadań
Miasta w dziale
tablicy ogłoszeń
od zatwierdzenia

§8
Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowane w latach 2019-2020 przez organizacje
pozarządowe na zlecenie Miasta Nowego Sącza dofinansowane były w trybie otwartych
konkursów ofert następującymi kwotami: 239 500,00 zł w roku 2019 i 114 500,00 zł w roku
2020.

§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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