
Zarządzenie nr.88/2009
Wójta Gminy Solec Zdrój
z dnia 27 listopada 2009r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na rok 
2010.

        Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontarjacie (Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn.zm.) realizując uchwałę Nr. 
XXXII/146/09 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie 
uchwalenia programu współpracy Gminy Solec -Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz 
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

                                                         zarządzam:

                                                                § 1.
1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na rok 2010 dla organizacji pozarządowych w 
przedmiocie:
a) pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
    wyrównania szans tych osób poprzez
 -wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach 
   psychicznych i terapii zajęciowej w odpowiadającym standardom dla tego typu usług
   w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój.
                                                             § 2.
Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 
opisanych w § 1 wynosi 270 000,00 zł. ostateczna kwota zostanie ustalona po uchwaleniu 
budżetu Gminy Solec Zdrój na rok 2010.
                                                            § 3
Termin składania ofert na realizację zadań opisanych w § 1  upływa z dniem 31grudnia 
2009 roku.
                                                             § 4.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju z zaznaczeniem na 
kopercie nazwy oferenta i nazwy zadania,którego oferta dotyczy.
                                                             § 5.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4 stycznia 2010 roku.
                                                             § 6.
Szczegółowe warunki realizacji oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania określi 
umowa zawarta przez Gminę z oferentem,którego oferta zostanie wybrana w wyniku 
postępowania konkursowego.
                                                           § 7.
Obowiązkowy formularz ofertowy można pobrać w pokoju nr.8 Urzędu Gminy w 
obowiązujących godzinach pracy.
                                                            § 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           



O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2010 otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych dotyczący:

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej       
     oraz wyrównywania szans tych osób poprzez
    - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po   
       kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej w odpowiadającym standardom dla tego   
       typu usług w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój.
    -  środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 270 000,00 zł.

Dotacje będą przyznane odpowiednio:

ad.pkt. 1 – miesięcznie w następujących transzach przez cały okres realizacji zadania.
                  w 12 transzach : styczeń-grudzień 2010r. miesięcznie po 1/12 kwoty 
                                             przeznaczone na realizację zadania

Termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 4 stycznia 2010 roku w trybie konkursu otwartego.
Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:
- cenowe, przy możliwie najszerszym zakresie objętych postępowaniem konkursowym.
 
W 2009 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 283 380,00 zł.

           



                                                                                        Solec-Zdrój dnia,30.11.2009r.
Znak: GPŚ III-5010/3/2009

                                  Redakcja Gazety
                                          Echo Dnia w Kielcach

                        

Z L E C E N I E

        Urząd Gminy w Solcu Zdroju zleca zamieszczenie ogłoszenia na łamach Waszej 
gazety, treść ogłoszenia w załączeniu.

Należność zostanie uregulowana przelewem po otrzymaniu faktury. 

Urząd Gminy
ul. 1 Maja 10
28-131 Solec-Zdrój
NIP: 655-00-05-454



L I S T A

Obecności na posiedzeniu komisji konkursowej w otwartym konkursie dla 
organizacji pozarządowych w dniu ….......r. w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju.

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja Podpis

1.     Leszek Podkowa Przewodniczący komisji

2.     Barbara Simon Członek

3.    Zofia Kopeć                Członek

4.     Antoni Kołkowski Członek

5.
   
     Alicja  Matus 
    

Członek

6.    
     



Solec Zdrój dnia,14.02.2008r.

Znak:GPŚ III-5010/2/2008

 
                         Pani

                                                  Barbara Simon         

        Zapraszam Pana na posiedzenie komisji celem rozstrzygnięcia ofert w otwartym 
konkursie dla organizacji pozarządowych na rok 2010 w dniu 27 lutego 2008 roku o 
godz. 1300 sala nr.7 w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju.



O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2008 otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych dotyczący:

1. Pomocy społecznej,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
     oraz wyrównywania szans tych osób,
    -  wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po
       kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej
    -  środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 270 000,00 zł.
    -  wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pomocy społecznej  w
       tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywanie
       szans tych  osób winno odbywać się w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy 
       Solec-Zdrój.

Dotacje będą przyznane odpowiednio:

ad.pkt. 1 – miesięcznie w następujących transzach przez cały okres realizacji zadania.
                  w 11 transzach : luty 2008r.  2/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania
                                             marzec-grudzień 2008r. miesięcznie po 1/12 kwoty 
                                             przeznaczone na realizację zadania

Termin składania ofert do dnia …........... roku.
Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu …........... roku w trybie konkursu otwartego.
Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:
– cenowe, przy możliwie najszerszym zakresie objętych postępowaniem konkursowym.
 
W 2009 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę …....................



                                                    O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Solec- Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych dotyczący:

1.  Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
     życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
    -wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób 
po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej - środki finansowe przeznaczone 
na w/w zadanie 400 030,00
2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:
   - bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej 

           gminnych obiektów kultury fizycznej i sportu,



   - organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
   - środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 20 000,00

Łączna kwota na powyższe zadania 420 030,00 
Dotacje będą przyznane odpowiednio:
ad.pkt. 1  – miesięcznie w równych transzach przez cały okres realizacji zadania tj. 
od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
ad. pkt.2 – w trzech transzach tj. od 01.01.2008r. do dnia 31.10.2008r.

Termin składania ofert do dnia 26.01.2008 roku. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu
01.02.2008 roku w trybie konkursu otwartego.
Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:
– cenowe, przy możliwie najszerszym zakresie objętych postępowaniem 

konkursowym.
W 2007r.zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 429 420,00.  


