Burmistrz Miasta Kętrzyn
ogłasza:
Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z
realizacją zadań Gminy Miejskiej Kętrzyn w roku 2012 przez organizacje
pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie:
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I UZALEŻNIENIOM
I. Rodzaj i formy realizacji zadań.
1. Zadanie, o którym mowa wyżej, może być wykonywane poprzez realizację
przedsięwzięcia
w zakresie:
- prowadzenia środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych
- warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi
- warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii
- organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin patologicznych
połączonego z profilaktyką
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia pozalekcyjne
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie - działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie
2. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie:
1) powierzenia wykonywania zadania,
2) wspierania wykonania zadania.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku
2012.
1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2012 planuje się przeznaczyć
następujące kwoty:

- prowadzenia środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych 60 000 zł.
- warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi - 10 000 zł.
- warsztatów i treningów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz
młodzieży podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 5 000 zł.
- organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin patologicznych
połączonego z profilaktyką - 70 000 zł.
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia pozalekcyjne - 145 000 zł.
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie - działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie - 5 000 zł.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku:
a) stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
b) złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność
zmniejszania budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn
niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłaszania konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadań.

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem
przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234 poz. 1536.).
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu
rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
4. Burmistrz Miasta Kętrzyn może odmówić podmiotowi wyłonionemu w
konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w
ofercie,
2) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
3) zostaną
ujawnione
nieznane
wcześniej
okoliczności
podważające
wiarygodności merytoryczną lub finansową oferenta.
5. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania realizacji zadania,
kwota dofinansowania ze strony Miasta Kętrzyn nie może przekroczyć 80%
rzeczywistych kosztów.
6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miejską Kętrzyn.
IV. Termin i warunki realizacji zadań.
1. Zadania winny być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe
terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą
umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym
w ofercie.
3. Zadania winny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Kętrzyna.
V. Termin składania ofert.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają
pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
3. Oferty z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych” muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta
4. Do oferty należy dołączyć:
a. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis
musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został
wydany).
b. w przypadku zajęć pozalekcyjnych dołączyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w danej
dziedzinie sportowej.
5. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów (na parterze) w Urzędzie
Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, osobiście lub drogą pocztową (decyduje
data wpływu) w terminie do dnia 03 lutego 2012 r. do godz. 15.00.
6. Druki ofert na realizację zadania publicznego, jak również szczegółowe
informacje o konkursie można pobierać ze strony internetowej Miasta Kętrzyn:
www.ketrzyn.com.pl - w dziale: organizacje pozarządowe - wiadomości oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ketrzyn a także w Urzędzie Miasta
Kętrzyn, ul. Woj. Polskiego 11, w Punkcie Obsługi Interesantów (na parterze).

7.Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).
8.Komisja wzywa do uzupełnienia oferty w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania jeżeli: oferta jest niekompletna, zawiera braki formalne,
została złożona na nieprawidłowych formularzach.
Jeżeli braki nie zostały uzupełnione w terminie, oferta została złożona po terminie, Komisja
opiniuje ofertę negatywnie.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą
realizować zadanie publiczne;
d) wysokość udziału środków własnych organizacji, który nie może być niższy od
20% kosztów całkowitych realizacji zadania;
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w
latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na
realizację poszczególnych projektów.
3. Ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji jest
przekazywana Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, który podejmuje ostateczną decyzję
w tej sprawie.
VII. Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim i roku bieżącym zadaniach
publicznych tego samego rodzaju:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Miejski. Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci i
młodzieży "Nasz Azyl" - 40 240 zł.
2. Parafia Rzymsko - Katolicka "Św. Katarzyny" - "Oaza - nasza przystań Świetlica opiekuńczo
- wychowawcza dla dzieci z rejony Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Kętrzynie" 8 500 zł.
3. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” "Środowiskowy Klub Abstynenta - Abstynencki Model Życia - warsztaty" - 5 000 zł.
4. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji "ABAKUS" - "Przegląd teatrów profilaktycznych - PaT
we współpracy z Policją" - 8 600 zł.
5. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas
wakacji" - 11 320 zł.
6. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z profilaktyką - Kolonie w Gąsawie" - 14 000 zł.
7. Archidiecezja Warmińska Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jerzego - "Góry - zdrowie
z natury - profilaktyczna kolonia w Karkonoszach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Kętrzyna" 20 370 zł.

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko - Mazurski Oddział Miejski - "Wakacyjny
wypoczynek poprzez aktywność. rozwój i relaks dla dzieci i młodzieży w Kętrzynie - 8 932,60 zł.
9. Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" - "Wypoczynek letni dzieci z sekcji piłki ręcznej" 1 330 zł.
10. Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” - "Pozalekcyjne zajęcia eko - turystyka dla
każdego" - 1 450 zł.
11. Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” - "Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno sportowe z elementami piłki siatkowej" - 2 150 zł.
12. Stowarzyszenie Edukacyjne „PROMOTUS” - "Pozalekcyjne zajęcia matematyczne" 1 535 zł.
13. Miejski Klub Szachowy „HETMAN-PIONIER” - "Szachowe zajęcia dla dzieci i młodzieży"
- 3350 zł.
14. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Zajęcia sportowo - profilaktyczne ze strzelectwa" 16 25 zł.
15. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Suplesik" - zajęcia sportowo - profilaktyczne dla
młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
16. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Tańczmy Razem" - dla młodzieży z Kętrzyna 3 000 zł.
17. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Zostań Bibrzycką" - zajęcia sportowo profilaktyczne dla młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
18. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Sport na medal 2011 BlueBear Cup - hokej
i unihokej - czyli zabawy dla każdego" - 1 000 zł.
19. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "ABC tenisa stołowego" - zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
20. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Płynąc po zdrowie" - zajęcia sportowo profilaktyczne - 3 000 zł.
21. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Najlepsze zagrywka" - zajęcia sportowo profilaktyczne dla młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
22. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Kultura czasu wolnego - zajęcia pozalekcyjne w
bilard dla dzieci i młodzieży" - 3 000 zł.
23. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Siłownia chłopców dla młodzieży z Kętrzyna" 1 500 zł.
24. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Sport na medal 2011 BlueBear Szkoła Jazdy na
rolkach dla dzieci i młodzieży - 2 000 zł.
25. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Zostań mistrzem tenisa stołowego" - zajęcia
sportowo - profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
26. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Zostań Glinką" - zajęcia sportowo - profilaktyczne
dla młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
27. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - "Koszykarskie ABC" - zajęcia sportowo profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna - 3 000 zł.
28. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - "Ruch rzeźbi umysł" - zajęcia pozalekcyjne dla
młodzieży z Kętrzyna z piłki ręcznej - 3 000 zł.
29. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - "Sekcja piłki nożnej - nauka i doskonalenie techniki i
taktyki w piłce nożnej, wykorzystanie umiejętności piłkarskich w różnorodnych formach
współzawodnictwa sportowego" - 3 000 zł.
30. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - "Zajęcia pozalekcyjne - piłka siatkowa dziewcząt
rocznik 1997 - 1995 z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie" - 3 000 zł.
31. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - Grupa tańca sportowego "Ladies" - zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży - 3 000 zł.
32. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - "Organizacja czasu wolnego w ramach zajęć
pozalekcyjnych z piłki nożnej chłopców rocznik 2000 i młodsi" - 3 000 zł.
33. Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” - "Sekcja piłki siatkowej - nauka i doskonalenie

techniki i taktyki w piłce siatkowej, wykorzystanie umiejętności siatkarskich w różnorodnych
formach współzawodnictwa sportowego" - 3 000 zł.
34. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” - "Komputerowy retusz zdjęć - zajęcia z
młodzieżą" - 3 000 zł.
35. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” - "Moje gimnazjum - moją szansą" zajęcia pozalekcyjne z matematyki - 2 450 zł.
36. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” - "Profilaktyka zachowań ryzykownych konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, rodziców, uczniów szkół gimnazjalnych i
podstawowych oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów" - 3 550 zł.
37. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” - "Warsztaty muzyczne" - 1 600 zł.
38. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji „ABAKUS” - "Zespół Muzyki Kameralnej - zajęcia
pozalekcyjne", "Chór dziewczęcy trzygłosowy - zajęcia pozalekcyjne" - 3 000 zł.
39. Ludowy Klub Sportowy „NIEDŹWIEDŹ” - "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i
młodzieży z Kętrzyna w ramach zajęć pozalekcyjnych z boksu" - 3 000 zł.
40. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” - "Świat na szkle malowany" integracyjne zajęcia plastyczne dla młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej - 1 800 zł.
41. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” - "Ciekawa Chemia" - zajęcia
pozalekcyjne dla gimnazjalistów z chemii - 2143,47
42. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” - "Świat bajek" - nauka czytania i
interpretacji bajek - 525 zł.
43. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich
rodzin w Kętrzynie „STO” - "Kółko taneczne "Crazy Girls" - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z
Kętrzyna" - 3 100 zł.
44. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich
rodzin w Kętrzynie „STO” - "Malowani tęczą - zajęcia wokalno - teatralne" - 3 600 zł.
45. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich
rodzin w Kętrzynie „STO” - "Jesteśmy Razem" - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Kętrzyna 3 300 zł.
46. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Umysłowo i ich
rodzin w Kętrzynie „STO” - "Terapia EEG Biofeedback - treningi dla uczniów z Kętrzyna" 2 700 zł.
47. Kętrzyński Klub Piłki Ręcznej "OLIMPIA" - "Szkolenie chłopców szkół podstawowych
w piłce ręcznej" - 3 000 zł.
48. Parafia Prawosławna - "Drugi Dom" Świetlica opiekuńcza - wychowawcza dla dzieci i
młodzieży - 6 015 zł.
49. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - Razem stać nas na więcej - 5 300 zł.
50. Stowarzyszenie Edukacyjne "PROMOTUS" - "Czuję się tu bezpiecznie" - popołudniowe
zajęcia w świetlicy szkolnej - 2 875 zł.
51. ZHP Chorągiew Warmińsko - Mazurska Hufiec Kętrzyn - Wypoczynek letni dla dzieci i
młodzieży z rodzin patologicznych połączonego z profilaktykią - biwak w Salpiku - 3385 zł.
52. Ludowy Klub Sportowy "NIEDŹWIEDŹ" - Zagospodarowanie czasu wolnego podczas zajęć
z boksu - 2 200 zł.
53. Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe - Nadwadze i otyłości stop - zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci z nadwagą - 2 500 zł.
54. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionów PARK - Zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży - zajęcia pozalekcyjne - 9 909 zł.
55. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji "ABAKUS" - Kolorowe jest ładniejsze - zajęcia
pozalekcyjne - 1 000 zł.
56. Kętrzyński Klub Sportowy "GRANICA" - Futbol sposobem na nudę i bezczynność 7 500 zł.
57. Stowarzyszenie Edukacyjne "PROMOTUS" - Pozalekcyjne zajęcia muzyczno - ruchowe
dla dzieci i młodzieży z Kętrzyna - 1 000 zł.

58. Miejski Klub Sportowy "MOSIR Kętrzyn" - SPORT sprawność, profilaktyka, odwaga,
radość, trening - 6 500 zł.
VIII. Postanowienia końcowe.
1. Wyłoniony podmiot zamieści w drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.)
a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp., informacji o tym, że zadanie dotowane jest
przez Gminę Miejską Kętrzyn.
2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do;
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
b) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub Komisji
Kontroli oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej,
celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej
dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Miasta do kontroli całości realizowanego
zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kętrzyn oraz zostaną
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn; www.ketrzyn.com.pl w dziale:
organizacje pozarządowe – wiadomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kętrzyn.

Termin dokonania wyboru oferty będzie nie dłuższy niż 30 dni od terminu
składania ofert konkursowych.

