
ZARZADZENIE NR /'10t4

PREZYDENTA MIASTA SUWAI,K
Phr.

z ania ..!.!...1F{.!....201e r.

w sprawie ogloszenia wynik6w otwartego konkursu ofert na realizacjg zadania publicznego
na rzecz mieszkaic6w Suwalk polegajecego na prowadzeniu potityki prorodzinnej, tworzeniu

warunk6w dla rozwoju aktywnoSci i uczestnictwa w iyciu spolecznym rodzicriw z dziedmi
poprzez prowadzenie klub6w rodzica.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. l1a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym (Dz.U. 22018 r. po2.994, po2.1000, poz. 1349 ipoz. 1432 i po2.2500) oraz arr. 15
ust.2g-2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno(ci po2ytku publicanego
i o wolontariacie (Dz. U. 22018r. po2.450, po2.650, po2.723, poz. 1365i2 2019r. poz.37),
zav4dzam, co nastgpuj e :

$1. 1. Dokonuje sig wyboru i ogloszenia wynik6w otwartego konkursu ofert, ogloszonego
zarz4dzeruem rc 4312019 Prezydenta Miasta Suwalk z dnia 22 stycznia 2019 r. na wsparcie
realizacji zadania publicznego na rzecz mieszkaric6w Suwalk polegajqcego na prowadzeniu polityki
prorodzinnej, tworzeniu warunk6w dla rozwoju aktywnosci i uczestnictwa w zyciu spolecmym
rodzic6w z dziedmi poprzez prowadzenie klub6w rodzica w formie wsparcia tego zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacli.

2. Wykaz z wyszczeg6lnieniem podmiotu, kt6ry zostal wybrany w postgpowaniu konkursowym,
wraz z kwot4 przyznanel dotacji stanowi zal4cznik do zarz4dzerria.

$ 2. Srodki na dotacje, o kt6rych mowa w $ 1 oke6lone s4 w budzecie Miasta Suwalk
na rok 2019 w dziale 855 w rozdziale 85595 $ 2360.

$ 3. Zleceniobiorca moze realizowa6 zadanie publiczne od dnia ogloszenia wynik6w konkursu
na wlasne ryzyko do dnia podpisania umowy. wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy
z Miastem Suwalki nie mog4 by6 dofinansowane przez Miasto Suwalki.

$4. 1. Zleceniobiorca zobowi4zany jest w terminie do 30 dni od dnia ogloszenia wynik6w
konkursu dostarczy6 niezbgdne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

1) zaktualizowad harmonogram, kosztorys i zakes rzeczowy realizacji zadania za po*ednictwem
systemu Witkac.pl (o ile dotyczy),

2) w przypadkt zmiany danych organizacji, zawafich w ofercie, niezbgdnych do przygotowania
umowy! naleiry zlo\t, o6wiadczenie oruz zal4czy(, aktualny odpis z Krajowego Rejestru
S4dowego, innego rejestru lub ewidencji lub zaLEczy(, inn4 odpowiedniq dokumentacjg
(uchwalg, pelnomocnictwo, potwierdzenie zmiany konta).

2. Aktnltzacja harmonogramu, kosztorysu i zakresu rzeczowego zadania dokonana przez
oferenta w przypadku uzyskania dotacj i w niZszej kwocie ni2 wnioskowana:

1) nie mo2e powodowa6 zmiany zakesu przedmiotowego zadania ani celu, okeslonego
dla zadania w ogloszeniu o konkursie, w ramach kt6rego zgloszono ofertg;

2) nie mo2e powodowa6 zrniany przeznaczenia dotacji ogloszonej w rozstrzygniEciu konkursu
oferl.

3. Niezlo2enie zaktualizowanych dokument6w w terminie wskazanym w ust. 1 jest
r6wnoznaczne z rezygnaci4 oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji.

$ 5. Ogloszenie o wynikach kontursu publikuje sig poprzez jego zamieszczenie:

1) w ,,systemie Witkac";

2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
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3) na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Suwalkach;

4) na stronie intemetowej Miasta Suwalki www.um.suwalki.pl .

$ 6. Wykonanie zav4dzeria powierza sig Pelnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Wsp6lpracy
z Organizac.iami Pozarzqdowymi.

$ 7. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zat4cmik Nr t do zarz4dzeniaN, .l.q.ly!.:1..

Prezydenta Miasta Suwalk

z a*a.i|l.,l**f....201e r.

Rozstrzygnigcie otwartego konkursu ofert, na realizacjg zadania publicznego na rzecz
mieszka6c6w Suwalk polegajacego na prowadzeniu polityki prorodzinnej, tworzeniu

warunk6w dla rozwoju aktywno5ci i uczestnictwa w Zyciu spolecznym rodzic6w z dziedmi
poprzez prowadzenie klub6w rodzica w 2019 roku.

Lp. Tytul oferty /
Oferent

Kwota
wnioskowana

Ocena
formalna

Ocena
merytoryczna/

Liczba
punkt6w

Kwota
dofinansowania

I Suwalski Klub
Rodzic6w
Komitywa

15 000.00 zl Pozvtvv,na 31,80 l0 000.00 zl
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