
Zarządzenie Nr 66 /V/07 
Burmistrza Namysłowa 
z dnia 14 marca 2007 r. 

 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dotacje z budŜetu Gminy Namysłów 

na realizację zadań publicznych z zakresu 
 ochrony i promocji zdrowia,  

 porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2007. 
 
 
  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz w związku                 
z Uchwałą Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 09 marca 2007r. w sprawie 
Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalności poŜytku publicznego na rok 2007, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Ogłasza się konkurs ofert na dotacje z budŜetu Gminy Namysłów na realizację zadań 
publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2007, zwanych dalej zadaniami. 
 

§ 2 
 
Zadania obejmują działania w szczególności w zakresie: 

1) prowadzenia dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych od alkoholu 
i ich rodzin, które nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

2) prowadzenia poradnictwa prawno – socjalno – terapeutycznego dla osób z problemem 
alkoholowym, i ich rodzin. 

3) prowadzenia profesjonalnych programów pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie 
(dzieci i dorosłych). 

4) realizacji programów edukacyjno – korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 
5) organizacji i dofinansowania do wyjazdów wypoczynkowych o charakterze 

terapeutycznym dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe. 
6) prowadzenia Klubu Abstynenta. 
7) prowadzenia świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych zapewniających 

niezbędną opiekę oraz pomoc dzieciom i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych 
problemem uzaleŜnień. 

8) prowadzenia programów związanych z kreowaniem i funkcjonowaniem pozytywnych 
liderów młodzieŜowych, w celu realizacji przez nich przedsięwzięć profilaktycznych. 

9) realizacji programów adresowanych do grup ryzyka pod względem uŜywania środków 
psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków). 

10) prowadzenia kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do 
społeczności gminy Namysłów. 

11) realizacji programów reintegracji zawodowej skierowanych do osób uzaleŜnionych od 
alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. 

12) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dotkniętych patologią 
społeczną. 

13) organizacji szkoleń warsztatowych w zakresie alkoholizmu i narkomanii. 



14) organizacji imprez kulturalnych, sportowych, zawodów, festynów, festiwali, 
konkursów o treściach propagujących zdrowy styl Ŝycia. 

 
 

§ 3 
 

1. Na realizację zadań w 2007r. przeznaczono środki, w formie dotacji, w kwocie:  
80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Na realizację zadań w 2006 r. przeznaczono środki, w formie dotacji, w kwocie: 
78.300 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). 

 
§ 4 

 
Ustala się główne zasady przyznawania dotacji: 

1) wysokość wnioskowanych kwot dotacji nie moŜe przekroczyć 20.000 zł, 
2) dotacja moŜe być przyznana w wysokości odpowiadającej całości lub części 

wnioskowanej kwoty, 
3)  realizacja zadań objętych dotacją moŜe się rozpocząć dopiero po podpisaniu 

umowy, 
4) nie przyznaje się dotacji na pokrycie bieŜących kosztów działalności oferenta, nie 

związanych bezpośrednio z realizacją zadań, 
5) na koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania przeznacza się do 5 % 

przyznanej dotacji. 
 

§ 5 
 
Określa się termin i warunki realizacji zadań: 

1) termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do 15.12.2007r., 
2) szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie. 
 

§ 6 
 
Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 
 
 

§ 7 
  
Ustala się następujące kryteria wyboru ofert: 

1) ocena moŜliwości realizacji zadań pod względem posiadanych przez oferenta 
zasobów rzeczowych i kadrowych, zapewniających rzetelne wykonanie zadania, 

2) ocena przedstawianej kalkulacji kosztów realizacji zadań, z uwzględnieniem 
wysokości środków, uzyskanych na realizację z innych źródeł, 

3) ocena wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie 
dotyczącym realizacji zadań,  

4) ocena efektywności realizacji zadań (czyli mniejsze koszty przy zachowaniu danego 
standardu albo wyŜszy standard przy takich samych nakładach finansowych). 



§ 8 
 
Określa się termin składania i tryb wyboru ofert: 

1) oferty naleŜy złoŜyć: 
- w formie pisemnej, 
- w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na dotacje z zakresu ochrony                 
i promocji zdrowia w roku 2007”, 
- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 16.04.2007 r. 

2) oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, 
3) oferty na realizację zadań będą rozpatrywane w terminie do dnia 20.04.2007 r. 
 

§ 9 
 
Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu ofert oraz koordynację zadań powierza 
się Wydziałowi Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 
 
 

§ 10 
 
Ogłoszenie konkursu zamiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
w „Gazecie Namysłowskiej” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Namysłowie. 
 
 

§ 11 
 
Zastrzega się prawo do: 

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
2) przesunięcia terminu składania ofert, 
3) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

 
§ 12 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


