iASTA

zal"ZCldzenie NR 5 /2012

BurmistrzaNowego DworuMazowieckiego
z dnia 05 stycznia 2012 r.
ofert

na

realizacj.
zadania
publicznego
kultury, ochrony dob6rkultury i dzJedzietwa

<,Ha podstawle art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Xosamorz<tdziegminnym (Oz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm., art.
;;;~ 11 ust. 1 I 2 oraz art. 13 ust 1 ustawy 0 dzlatalnoscl poZytku publlcznego
;'. owofontarlade (Oz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z pozn. zm.) oraz
->,§6 Uchwafy Nr XIV/162/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze z dnla 29
;Ustopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspolpracy Miasta
-Nowy Owor Mazowiecki z Organizacjami Pozarz(ldowymi oraz Innymi
Podmlotami na rok 2012, zarzCldza si~, co nast~puje:
§ 1
-1) OgJasza sl~ otwarty konkurs ofert na rea/lzacj~ zadania publicznego
w zakresie: kultury, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego 
prowadzenie
muzeum
i
udost~pnienie
dla
zwiedzajClcych
zgromadzonych
eksponatow
mowi(lcych
0
historli
ziemi
nowodvyorsklej.
2) Zadanie, 0 ktorym mowa w ust. 1, miesci si~ w zakresie zadan
publicznych wskazanych w § 8 pkt. 6 Programu Wsp6lpracy Miasta
.Nowy Owor Mazowiecki z Organizacjami PozarzCldowymi oraz Innymi
Podmiotami na rok 2012.
3) TreSc ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi zalClcznik
do niniejszego za/'ZCldzenia.
§2

-Zleca siE: realizacje zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1
." . . wformie wspierania z udzieleniem dotacji, ktore nie bedCl pokrywac
-,,;-~-'Petnych koszt:ow reallzacji zadania.
§3
,ogJoszenie 0 konkursie publikuje si~ poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta Nowy
Mazowlecki
3} na stronie internetowej Miasta Nowy Dwor Mazowiecki,
§4
Zarz(ldzenle wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Dwor

lvUASTA

Burmistrz Miasta Nowy Dw6r Mazowiecki

oglasza
otwarty konkun ofert na realizacj~ zadania publicznego w zakresie
kultury, ochrony dobOr kultury i dziedzictwa narodowego - prowadzenie
muzeum i udost~pnianie dla zwiedzajllcych zgromadzonych eksponat6w
m6willcych 0 historii ziemi nowodwonkiej
ZASADYPRZYZNAWANlADOTAcn:
Przyznanie dotacji na realizacje zadania, nast~puje na zasadzie wspierania zadania
publicznego, 0 kt6rym m6wi art.4 ust.l pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0
dzialalnoSci poZytku publicznego i 0 wolontariacie (tekstjednolity dz. U z 2010 r. Nr 234
poz. 1536)
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konkursie ~ organizacje PozarZlldowe w
rozumieniu art. 3 ust.2 i 3 ustawy 0 dzialalnoSci poZytku publicznego i 0 wolontariacie z
siedzibil w Nowym Dworze Mazowieckim i dzialajilCe na rzecz Miasta
TERMIN I WARUNKI REALIZACn ZADANIA
Realizacja zadania powinna nas~ie w okresie od dnia podpisania umowy do
31.12.2012 roku
Organizacja pOZ8fZildowa sldadajilC8 ofert~ powinna w szczeg6lnosci spernie
nastWUjilce warunki :
l)prowadzie dzialalnosc statutowil w dziedzinie obj~ej konkursem,
2)posiadae doSwiadczenie, odpowiedniil kadr~ i inne zasoby pozwalaj~ na samodzielnil
. realizacj~ zadania, w tym wlasne srodki finansowe lub pocho~ce z innych ir6del w
w wysokoSci co najmniej 15% wartoSci zadania
3) Z dotacji m08il bye finansowane w szczeg6lnosci
.. koszty osobowe zwi~ane z prowadzeniem dzialalnosci muzealnej
·c~Sciowe pokrycie koszt6w utrzymania

3. Planowana wysokosc srodk6w publicznych na realizacj~ zadania wynosi 40.000 zl/
Islownie: czterdzieSci tysi~y zlotychl. Zlozenie oferty 0 dofinansowanie zadania nie
jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.
Zlecenie wykonania zadania publicznego dokonuje si~ w formie wsparcia tj. udzielenie
dotacji na c~sciowe dofinansowanie jego realizacji.
5. Podmioty, 0 kt6rych mowa.w pkt.l zobowi~ane~ do wykonania zadania w zakresie
i na zasadach okreslonych w umowie 0 wsparciu realizacji zadania , kt6rej ramowy wz6r
stanowi zMilcznik Dr 2 Rozpor~enia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 15 grudnia
2010 roku w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru um6w dotyCZllcych realizacji
zadania publicznego wzor6w sprawozdania z wykonania tego zadania IDz.U. Dr 6 poz.251
7,,",6.Wz6r oferty realizacji zadania okreSla RozporZlldzenie Ministra.r!I'tY i Polityki
;,'
SpoIecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty(~izacji zadania
.Publicznego, ramowego wzoru umowy 0 wykonaniu zadania pubHcznego i wzoru

. sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. nr 6 poz.25 /.
orert~

konkursow2l naldy zloiyc w zamkni~tej kopercie z napisem

Konkurs - prowadzenie muzeum i udost~pnianie dla zwiedzaj~cych
. eksponatow muzealnych
w pokoju 101 U~u Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 30 wterminie 30 stycznia 2012 r do godz.15.00.
o zachowaniu terminu decyduje data wpIywu oferty do Urz~du Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powolana przez
Burmistrza Miasta , w terminie do dnia 3 lutego 2012 roku. 0 podj~tych decyzjach
skladajllcy oferty informowani SIlpisemnie. Od decyzji nie przysruguje odwolanie.
Zadania publiczne tego samego rodzaju oraz zwillZane z nimi koszty , realizowane
w roku ogloszenia konkursu ofert i roku poprzednim:
40.000 zl w roku 2011
40.000 zl w roku 2012

/ Informacje : www.bip.nowydwormaz.pll

Z-ca Burmistrz Miasta
Jacek Gereluk

