ZARZĄDZENIE Nr 255/7/2018
WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację w roku 2018 zadań z
zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Siekierczyn w 2018 r.
Na podstawie art. 4¹ pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875 i 2232), art.14
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916,
z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz
uchwały Nr XXXVII/223/17 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na 2018 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Siekierczyn
w 2018 roku z zakresu zdrowia publicznego w ramach wykonania Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Siekierczyn na rok 2018 r.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Na realizację zadań, o których mowa w § 1 zostaną przeznaczone środki finansowe ujęte
w budżecie Gminy Siekierczyn na rok 2018.
§ 3.
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siekierczyn,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siekierczynie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Janusz Niekrasz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 225/7/2018
Wójta Gminy Siekierczyn
z dnia 16 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Siekierczyn
ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację w roku 2018 zadań z zakresu
zdrowia publicznego w ramach wykonania Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Siekierczyn w 2018 r.
Działania w ramach Celu operacyjnego 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata
2016 – 2020 – alkoholizm, narkomania, nikotynizm, uzależnienia behawioralne i inne
zachowania ryzykowne.

I. Kryteria oceny wniosków
1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku przyznając punkty w skali 1 – 5 pkt
w odniesieniu do poniższych kryteriów:
2. zgodność merytoryczna złożonego wniosku z ogłoszonym zadaniem,
3. rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy
na realizację zadań publicznych,
4. zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania,
5. liczebność i charakterystyka grup odbiorców.
6. Za wniosek zaopiniowany pozytywnie uważa się każdy, który średnio uzyska powyżej 70
% możliwych do uzyskania punktów, (maksymalnie 20 pkt za wszystkie).
7. Propozycje otrzymania środków uzyskają organizacje, których wnioski według kolejności
zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie wnioski zaopiniowane
pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Siekierczyn.

II. Miejsce i termin składania ofert
1. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy Siekierczyn (pok. nr 10,
I piętro), Siekierczyn 271 w terminie do dnia 15 marca 2018 r.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

III. Termin rozstrzygnięcia wyboru wniosków oraz termin i sposób ogłoszenia wyników
konkursu

1. Wybór wniosków na wykonanie zadań z zakresu zdrowia publicznego dokonany zostanie
w terminie 30 dni od wyznaczonej daty ich składania, a wynik wyboru ogłoszony zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Siekierczyn.
2. Decyzje o wyborze wniosków i przyznaniu środków finansowych podejmie Wójt Gminy
Siekierczyn w formie zarządzenia.

IV. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu wniosków
1. Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy Siekierczyn w terminie
7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt III. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania
może:

1)
2)

powierzyć realizację zadania,
zaproponować zmiany we wniosku i kosztorysie, które po zaakceptowaniu przez
wnioskodawcę, zostanie mu powierzone,
3) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania wnioskodawcy.

V. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania przez
podmiot ogłaszający konkurs

1. Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co
najmniej 5 % przewidzianych do poniesienia wydatków.
2. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania
przewidzianego we wniosku nie przekracza kwoty 5000 zł.
3. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny
pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.

VI. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:
1. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty
informujące o statusie prawnym podmiotu składającego wniosek i umocowanie osób go
reprezentujących.
2. Ponadto w ramach wniosku należy złożyć poniższe oświadczenia:
1) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego wniosek
nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków
publicznych,
2) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego
wniosek o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego
wniosek wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania
zgodnie z wnioskiem i, że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych
źródeł.

VII. Informacja o możliwości odwołania konkursu wniosków przed upływem terminu
na złożenie wniosku oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia wniosków
i terminu rozstrzygnięcia konkursu wniosków
Wójt Gminy Siekierczyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem
terminu na złożenie wniosków oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia wniosków
i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

VIII. Sposób złożenia wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt VI
Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

