
ZARZ1\DZENIE Nr 80/2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN 


z dnia 27 sierpnia 2021 r. 


w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj-r zadania publicznego 
w zakresie przeciwdziatania alkoholizmowi 

Na podstawie art. l3 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego 
i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 19 Rocznego Programu Wsp6lpracy 
Gminy Sochocin z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi 
dzialalnosc pozytku publicznego na 2020 rok, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly 
Nr XXIII 69/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2020 r. zarzqdza si~, co nast~puje: 

§1.1. Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin oglasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje 
pozarzqdowe oraz inne podmioty prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego do skladania 
ofert na realizacj~ w 2021 r. zadal1 publicznych w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Gminy Sochocin 
lr. 

Bwmistrz Miasta Gminy Sochocin 
przeciwdzialania alkoholizmowi oraz 

konkurs ofert na 
zadania. w 2021 roku w do 
skladania ofert. 

realizacji 

I. Rodzaj zadania konkursowego: L.1W'UU\;c alkoholizmowi. 

II. Forma realizacji zadania: realizacji ll.,L.l1\;c~U nastqpi w formie jego 
wraz z dotacji. 

HI. Wysokosc srodk6w 2 000,00 zl. 

IV. Zasady przyznawania dotacji. 

1. 	 Postf(powanie konkursowe odbywac 
kwietnia 

z uwzgl<tdnieniem zasad 
okreslonych w z roku 0 pozytku 

i 0 wolontariacie (Dz. z 2020 r. ze zm.). 
2. 0 przyznanie dofinansowania w konkursu ofert 

j podmioty, 0 ktorych mowa wart. 3 Ust. 3 ustawy z dnia 
2003 r. 0kwietnia dzialalnosci pozytku o wolontariacie 


oferenci). 

3. 	 W wspolpracy z jednostkq 

organizacyjnq. lub osob~ prawn~ Sochocin, 0 sposobie zaangazowania 
tego podmiotu w zadania nalezy przedstawi6 w formularzu oferto\\rym. 

5. 

Oferty, nie wymogow formalnych, b~d~ podlega6 rozpatrywaniu pod 
merytorycznym. 

Gminy 
1) uniewaznienia konkursu bez podania 

\vysokosci srodkow publicznych przeznaczonvcn na 
trwania konkursu; 

3) dofinansowania oferty, dofinansowania jednej oferty lub 
zadnej z ofert. 

4) wnioskowanego dofinansowania 
6. 	 Wyniki otwartego konkursu ofert podlegaj~ trybowi odwolawczemu. 
7. 	 mozna na w nast~pujqcych 

dzialalnosci : 
- propagowanie zdrowego stylu 

- rozpowszechnianie na temat wsr6d 

- organizowanie spotkan profilaktycznych i sportowych 

konkurs6w dla i mlodziezy itp. 



8. 	 Oofinansowanie ze srodk6w gminy nie moze przekroczyc 80% calkowitych 

realizacj i zadania, 
9. 	 Wartosc wkladu wlasnego w dotacji moze bye mniejsza 

wtym wkladu 

V. Termin reaUzacji od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 

VI. Miejsce realizacji zasi~g dzialania 

Warunki realizacji publicznego 

1. L.<:1U<:1WC: przedstawione w ofercie moze realizowane wsp61nie kilku oferent6w, 
oferta zostala wsp61nie, z art. 14 ust. z dnia 24 
roku 0 dzialalnosci publicznego i 0 wolontariacie ( z 2020 r. 

ze 
2. W przypadku zadania wsp61nie za 

.,

.Y. zobowiGj.zany do stosowania przeplsow prawa, 
10 maja 2018 r. ooehronie danyeh osobowyeh ( 

19 r. poz. 1781) oraz z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pubJicznych (Oz. U. 
z 1 r. poz. 303 ze zm., ze zm.). 

4. 	 W przypadku planowania innemu podmiotowi r.tMPnt 

takGj. ty 
C:::"LI,;L<:1 w harmonogramie dzialania przez podmiot 

stronGj. 

gdy czynnym podatnikiem podatku VAT, realizacja zadania 
w umowie w srodk6w uzyskanych z budzetu Gminy 

bydzie powiqzana z ezynnoseiami opodatkowaniu podatkiem 
i ustug, oferent b«dzie do kwoty 

kwoty V A T jaka moze uwzgl~dniona w rozliczeniu podatku 
VAT 

Srodki bye wylqcznie na wydatki weelu 

prawidlowej zadania z kosztami obslugi LUUClHl 

Srodki bys przeznaezone na sfinansowanie kar. i temu podobne wydatki. 

Osoby, przy kt6ryeh bydGj. realizowane 

m.m. opieka medyczna 

VIII. Termin skladania ofert 
Oferty terminie do 1 
w Sekretariacie Sochocin lub tradycyjnq na 
Gminy Sochocin, Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (uznaje dat'( wplywu do 



IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 
1. 	 Ocenv fonnalnej i merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa powolana 

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin w 
2. 

3. 
wiadomosci na 

w Biuletynie oraz na tablicy ogtoszen 

oferty zostan'1 	 nastypujqce ktore byd'1 punktowane : 
1. oferty z ninicjszym konkursowym - 10 pkt, 
2. 	 wykonania udziale zadanie 

realizowane - 0-20 pkt, 
3. mozliwosc 	 kadrowe - 0-20 
4. 	 kalkulacjy kosztow w stosunku do 

planowanych 
5. 	 planowany wlasny ( osobO\vy, finansowy) - 10 pkt, 
6. 	 uczestnikow i atrakcyjnosc dla odbiorcow - 0-20 

7. jakose dotychczasowej organizacji z gmin'1- 0-10 pkt. 
ktora uzyskala punktow, przy mniej niz 

punktow. 

Orgallizacje pozarzqdowe oraz podmioty wart. 3 ust.3 ustawy mogq wskazae 
kandydatow do komisji konkursowej na druku stanowiqcym zalqcZllik do mmeJszego 
ogloszenia w terminie do 17.09.2021 r. roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urzr;du Miasta i 
Gminy lub pocztq tradycyjl1q na adres: Urzqd Miasta i Gminy SochOcill, ul. 
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. 

Kandydaci wskazalli przez orgallizacje mogq bye prawnie ifaktycznie powiqzani 
Z organizacjq biorqcq udzial w konkursie. 

X. Wymagana dokumentacja 

1) Prawidlowo wypelniony 
Komitetu z 24 jJGtLUL1IWl 

i ramovlych umow dotycz'1cych realizacji zadan publicznych oraz 
z wykonania tych zadan ( U. z 2018 r., poz. 2057). 

woli, z w 
odpowiedniej ewidencji. 

Ponadto 	 dokumentow: 

- w przypadku, nie podlega wpisowi w Kraj estrze S'1dowym 
potwierdzon'1 za z aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub 
ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzajqcy status prawny Odpis musi bye 
7rrr.rlnu ze stancm faktycznym i prawnym, od 



- w wyboru "",,",,,,,,,,,,,,,,,t,,,," oferent6w skladajqcych ofert~ wsp61nq 
\vynikaj'}cy z Krajowego lub innego - dokument 
potwierdzaj,}cy 

umowy lub statutu za z oryginarem w przypadku 
spork'} 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawv z dnia 

2003 r. 0 pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 

2) w przypadku, gdy oferta skladana wiycej jednego z OH~rem()w 
zobowi'lzany jest do zal'}czenia wszystkich dokumentow wymienionych w pkt. 1 

Zrealizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju 
oraz wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na ich realizacj~ w 2019r. i 2020r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Sochocin przeznaczyl na rodzaju 

w roku 2019 0.00 zl 
- w roku 2020 - 0,00 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Urz~dzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 
9, pok. 23, tel. (23) 661 8001 w. 48 (Grazyna Nurzynska). 



Zalqcznik 

W 6jta Gminy Sochocin 

ZGLOSZENIE KANDYDATURY NA CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

1, i nazwisko kandydata na cZfonka Komisji: 

2. Dane kontaktowe e-maiJ): 

3. Nazwa organizacji pozarz'ldowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy 0 

1 0 kandydata na czlonka 

Komisji konkursowej: 

czytelny podpis przedstawiciela l-LqLI\.a. organizacji 

ze umozliwiono mi zapoznanie o zasadach 
Sochocin przy konkursowej 

wnioski idei samorz'!dowej, w tym wdrazanie 

pobudzania 

podpis kandydata na czlonka Komisji konkursowej 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (liE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprowle ochrony osob jlzycznycII w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepiywu takich danych oraz ucfty/enia dyrektywy 95/46IWE (og6/11e rozporzqdzenie 0 ochronie 

danych) - cialej rownieijako "RODO"), injormujemy Paniq/Pana 0 zasadach przetwarzania Pant/Pana cianych 

osobowych oraz 0 prawoclt Z Ulkresu ocltrony danyclt osobowyclt przyslugujqcyclt PanilPauu lIa gruncie RODO. 
1. Administratorem PallilPallll dllilycil osobowyc/l jest Gmillll SOclIOCill, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin(cia/ej 

rowl1ietjako "ADO") 
2. W celu uzyskania illjormllcji 0 przetwarzaniu PanilPana cianych osohowych moze skontaktowac 

Pal1i1Pan z Inspektorem Ochrony Dallycll Osobowycll za posrednictwem poczty e/ektronicznej, adres e-mail: 

ioll@:ioclwcin.pl 
3. Dane osobowe bydq przetwarzane w celu udzialu w pracach komisji konkursowej oceniajqcej wnioski 
w konkursie" wspieranie i upowszechnianie idei samorzqdowej. w tym wdrazanie program6w pobudzania 
aktywnosci obywatelskiej". 
4. Podstawq prawnq Panstwa danych jest art. 9 Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o gminnym (art. 6 Ust. I lit. c ROOO) oraz w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych - art. 6 Ust. I lit. 
e RODO - niezbydne do wykonania zadania w interesie pUblicznym. 
5. ADO Paflstwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imit;; 
i nazwisko), dane kontaktowe (ad res e-mail, numer telefonu). 
6. Patistwa dane osobowe bfllq przefwarzane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami przez okres 10 lat po 

zakonczeniu sprawy. 

7. W zwiqzku z pn.etwarzaniem danyc", odbiorcami PanilPana danych osobowych mogq bye podmioty, kt6re Ita 

pocislawie stosowllych umow podpisal1ych z ADO przetwarzajq t/ane osohowe dla kMrych administratorem 

llanycil osobowyell jest ADO. 
8. W zwiqzku z pn.etwarzaniem PanilPana (/allyc/z osobowyell przyslugujq PanilPanu, po spelnieniu nr7l>£iflHP 

okrdlonyeh w RODO, nastfpujqce uprawl1iellia: 

a. prawo llostfpu do t/anYc/l osobowycll, w tym prawo do uzyskonia kopii tycll danych; 

b. prawo do iqdania sprostowania (poprawhmia) danyc" osobowycl/; 

c. prawo do iqdania usunilfcia dallycll osobowych; 

d. prawo do iqdallia ograniczellia przetwarzania danych osobowycll. 

9. W przypadku powzifcia injormacji 0 niezgocinym z prawem przetwarzaniu prze'l. ADO PallilPalta daltyclt 
osobowyc/t, przysluguje PallilPaltu prawo wiliesienia skargi do organu l1ad'lorczego wlasciwego w sprawacll 

oclzrollY danych osobowycll. (Prezesa Ur'll/du Oel/rollY DanYc/1 Osohowyell). 

mailto:ioll@:ioclwcin.pl

