
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr………………….. 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia ………………..……………………….. 2012 roku 

 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), oraz na podstawie projektu 
uchwały budżetowej miasta na 2013 rok. 
 

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań  

publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z zakresu pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  

w 2013 roku 
 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w ustawie z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a mianowicie: 

 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, 

 osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do  innych  kościołów   
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach  wolności, sumienia  i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

 spółdzielnie socjalne, 

 organizacje podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
 

I. Zadanie i wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację: 
 

1. Prowadzenie klubów wolontariatu oraz świetlic środowiskowych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego  
w następujących rejonach miasta, jednak nie więcej niż jedna świetlica  
w każdym rejonie: 

 
 

     257.000 

 Rejon Czas pracy świetlicy  

 Plac Kościuszki 4 godziny dziennie (pn. – pt.)  

 Stare Miasto 4 godziny dziennie (pn. – pt.)  

 Osiedle Wronia 6 godzin dziennie (pn.- pt.) i 4 godziny 
dziennie w soboty  

 

 Słowackiego – Armii Krajowej 4 godzinny dziennie (pn. – pt.)  

 rejon Dmowskiego 4 godziny dziennie (pn. – pt.)  

 

2. Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych prowadzonych w 
klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
39.000 

 

3. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych. 15.000 

4. Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
15.000 

 
 

 
 

 
 



5. Zapewnienie opieki dla dzieci ze sprzężona niepełnosprawnością  
w warunkach ośrodka o charakterze rehabilitacyjnym oraz wspieranie ich rodzin. 

70.000 

 
6. 

 
Pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych 
i niepełnosprawnych. 

 
49.500 

 
7. 

 
Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 

 
109.000 

 
8. 

 
Zapewnienie posiłku dzieciom przebywającym w świetlicach środowiskowych na 
terenie miasta. 

 
 

28.000 

 
Miejsce realizacji zadania: Miasto Piotrków Trybunalski 
 

II. Zasady przyznawania dotacji: 

 
Dotację mogą uzyskać podmioty, które: 

1. spełniły wymogi i inne warunki określone w ogłoszeniu i regulaminie otwartego konkursu ofert na 
realizację poszczególnych zadań. 

2. otrzymały pozytywną opinię i zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym. 
 

III. Terminy i warunki realizacji zadania: 

 
1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 

01.01.2013 roku a zakończy się 31.12.2013 roku. 
2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz 

obowiązującymi standardami i przepisami prawa. 
3. W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się 

szczególną uwagę na: 

 wykorzystanie przeznaczonych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umów 
stanowiących podstawę przekazania dotacji, 

 prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych, 

 oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych. 
 

IV. Termin składania ofert: 

  
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2012 roku do godziny 1200  
w komórce Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10,  
pok. 309. 
Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 
 
Do ofert należy dołączyć: 

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 
potwierdzającej status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – ważny  
3 miesiące od daty wystawienia, 

2. Aktualny statut organizacji lub jego kserokopię, 
3. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok, 
4. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje do bilansu)  

z działalności organizacji za 2011 rok (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  
15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek 



niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności – Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. 
zm.), 

 
Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność  

z oryginałem (na każdej stronie) przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty i regulaminem konkursu 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego www.piotrkow.pl a także u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej, pokój 309, tel. 732-77-81 lub 
732-77-83. 
 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

 
 Oferty spełniające wymogi formalne, rozpatrzone zostaną w terminie do dnia  
04.01.2013 roku, przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  
w oparciu o następujące kryteria: 

 zgodność zgłoszonego projektu z przedmiotem ogłoszonego konkursu (ocena w skali 0 – 10 pkt.) 

 kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do  oferowanego szczegółowego zakresu rzeczowego 
zadania: szczegółowe i precyzyjne wyliczenie kosztów, innych źródeł  finansowania w tym wkład 
własny wnioskodawcy (ocena w skali 0 – 20 pkt.) 

 dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania (kwalifikacje i doświadczenie) (ocena w skali 0 – 
20 pkt.) 

  wkład pracy wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena w skali 0 – 10 pkt.) 

 pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł (ocena w skali 0 – 20 pkt.) 

 lokalizacja realizacji zadania publicznego (ocena w skali 0 – 10 pkt.) 

 baza lokalowa niezbędna do realizacji projektu (ocena w skali 0 – 10 pkt.) 

Propozycje zawarte w protokole z prac Komisji Konkursowej po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego są wiążące. 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Szczegółowe i ostateczne warunki 
realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy Miastem Piotrków 
Trybunalski, a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert. 
 

Odrzuceniu podlegają oferty: 
1. jeżeli oferentem jest podmiot, który nie rozliczył się z poprzednio uzyskanego dofinansowania,  

a upłynął już określony termin rozliczenia, 
2. złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, nieczytelnie, niekompletne bądź 

złożone po terminie, 
3. nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym, 
4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu, składającego ofertę, 
5. złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie. 

 
Wsparcie zostanie udzielone na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.piotrkow.pl/


W latach 2011 i 2012 wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje 
pozarządowe przy wsparciu z budżetu miasta w następujących kwotach: 

 

 rok 2011 rok 2012 

zadanie Nr 1 222.000 224.000 

zadanie Nr 2 39.000 39.000 

zadanie Nr 3 15.000 15.000 

zadanie Nr 4 15.000 15.000 

zadanie Nr 5 80.000 72.000 

zadanie Nr 6 44.760 50.680 

zadanie Nr 7 109.000 112.000 

zadanie Nr 8 27.500 28.000 

 


