ZARZADZENIE Nr 37/ 2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOCIN
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadari publicznych
Gminy Szamocin w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno§ci po4tku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817 z po2n. zm .) oraz na podstawie art.
30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku — o samorzqdzie gminnym
(Dz. U z 2017 r. Paz. 1875) oraz Uchwaly Ni VI11/72/15 Rady Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspolpracy Gminy Szamocin
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami prowadzqcymi dziatalno6 potytku
publicznego na lata 2016 - 2019" Burmistrz Miasta i Gminy zarzqdza co nastpuje:
§ 1.1. Oglasza s otwarty konkurs ofert na realizacj zadan publicznych w 2018 roku w
zakresie:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) Dziatalno§ci na rzecz °sob niepetnosprawnych,
3) Porzqdku i bezpieczenstwa publicznego
2. Ogioszenie o konkursie ofert stanowi zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2.

Zleca s realizacj zadan publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie powierzenia

wykonywania zadan publicznych wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3.

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si sekretarzowi Miasta i Gminy Szamocin.

§ 4.

Zarzqdzenie wchodzi w ±ycie z dniem podpisania.
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Zafqcznik do Zarzqdzenia Nr 37/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin
z dnia 27.11.2017 r.

OGLOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin ogfasza otwarty konkurs ofert na realizacj
w roku 2018 zadan publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
I sportu; dziafalnoki na rzecz osOb niepelnosprawnych; porzqdku i bezpieczenstwa
publicznego.
Zlecenie realizacji zadan publicznych nastqpi w formie ich powierzenia wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadan.

I. Rodzaje zadari

L.P

1.

2.

3.

Rodzaj zadania

Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu

DziafalmA6 na
rzecz osOb
niepefnosprawnych

Porzqdek i
bezpieczenstwo
publiczne

Zadania szczegolowe
a) prowadzenie klubu sportowego,
b) przygotowanie druZyn do rozgrywek
ligowych,
c) organizacje imprez sportowych, sportowo rekreacyjnych, festynow, turniej6w,
zawodow,
d) organizacje szkolen dzieci mfodzieZy
uzdolnionej sportowo,
e) propagowanie w§r6d spoleczenstwa
wychowania fizycznego i sportu,
f) zapewnienie odpowiednich warunk6w do
uprawiania sportu - kadra trener6w i
instruktorow,
g) zakup sprztu sportowego i odzieZy
sportowej,
a) pomoc rodzinom z niepefnosprawnym
dzieckiem,
b) zapewnienie mo±liwo§ci dostpu do stafej
indywidualnie dobranej i systematycznej
rehabilitacji,
a) zakup sprztu dla druZyny
WOPR realizujqcej zadanie,
b) dbanie o porzqdek i bezpieczenstwo na
przydzielonych akwenach wodnych
plaZach i stanicach,

Planowane
wydatki w
2018 r. w zt.

70.000

25.500

20.000

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postepowanie konkursowe odbywae sie bedzie z uwzglednieniem zasad okrelonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 Toku o dziatalnoki po±ytku publicznego i o wolontariacie.
2. 0 przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogq ubiegae sie
organizacje pozarzqdowe i podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki po±ytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).
3. Oferty nale±y skladae wylqcznie na drukach, ktOrych wzOr okre§la zatqcznik nr 1 do
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzor6w ofert i ramowych wzorow um6w dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz
wzorow sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz. U. z 2016 poz. 1300).
4. Dotacje nie mogq bye wykorzystane na:
1) budowe, zakup budynk6w, oraz dzialalnok gospodarczq,
2) pokrycia deficytu dziatalnoki organizacji,
3) wsteczne finansowanie projektow,
4) dzialalnok politycznq i religijnq.
5. Powierzenie zadania mote bye udzielone,
1) wklad wfasny organizacji w realizacje zadania wynosi przynajmniej 10%. Wkfad
wfasny organizacji pozarzqdowej mo2e bye osobowy.
2) w realizacje zadania mogq bye tak±e wliczone koszty obslugi zadania, kt6rych
wysokok nie mo±e przekroczye 10% dotacji.
6. Za finansowe §rodki wiasne i §rodki z innych 21 -ad& nie uznaje sie wyceny wkladu
rzeczowego oferenta oraz wyceny wkladu rzeczowego innych podmiot6w nieodplatnie
biorqcych udziat w realizacji zadania.
7. Oferty nie spetniajqce wymog6w formalnych zostanq odrzucone w przypadku nie
usuniecia brak6w w terminie pieciu dni roboczych od daty pisemnego (pocztq tradycyjnq,
elektronicznq, faxem) lub telefonicznego powiadomienia.
8. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikajqca ze zto±onych ofert,
przekracza wysokok §rodkow przeznaczonych na realizacje zadania, organizator konkursu
zastrzega sable mo±liwok zmniejszenia wysokoki wnioskowanego dofinansowania.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin zastrzega sable prawo do:
1) odstqpienia ad ogioszenia wynikow otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny,
w czeki lub w catoki;
2) zwiekszenia wysokoki §rodkow publicznych przeznaczonych na realizacje zadania
w trakcie trwania konkursu;

III. Termin realizacji zadari
Realizacja w/w zadan ad 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

IV. Warunki realizacji zadania publicznego
1. Zadanie przedstawione w ofercie mo±e bye realizowane wspolnie przez kilku oferentOw,
je±eli oferta zostata zto±ona wsp6Inie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dzialalnoki po4tku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania
zadania wspolnie - oferenci odpowiadajq solidarnie za realizacje zadania.

2. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie moe by6 realizowane przez podmiot nie
bedgcy strong umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki
po±ytku publicznego i o wolontariacie.
3. Dopuszcza sie pobieranie optat ad adresat6w zadania pod warunkiem, ±e oferent
realizujgcy zadanie publiczne prowadzi dziatalnok odplatng po±ytku publicznego, z ktorej
przychod przeznacza na dziatalnok statutowq.
4. Oferent, realizujgc zadanie, zobowigzany jest do stosowania przepisow prawa,
w szczegOlnoki ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z
2016 poz. 922), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077) oraz ustawy z dnia 29 wrze§nia 1994 r. o rachunkowoki (Dz. U. z 2016 poz.
1047),
V. Skladanie ofert
1. Formularze ofertowe wraz z zatqcznikami na1e±y sklada6 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy
Szamocin, Plac WolnoSci 19, 64-820 Szamocin, lub za pomocg elektronicznej skrzynki
podawczej: /3001053/skrytkaESP).

2. Oferty wraz z zatqcznikami na1e±y sklada6 w opisanych kopertach: nazwa i adres
oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogloszeniu.
3. Oferty, kt6re wptyng pa ww. terminie, nie bedg podlega6 ocenie.

VI. Wymagana dokumentacja
1. Prawidlowo wypeiniony formularz oferty podpisany przez osoby upowa±nione do
sktadania oSwiadczen woli w imieniu oferenta (oferent6w), zgodnie z kopig aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego, innego rejestru lub ewidencji.
Pouczenie
1) Wszystkie pola oferty muszq zosta6 czytelnie wypeinione. W pola, ktOre nie odnoszq si
do oferenta, nale2y wpisaO „nie dotyczy".
2) Wdokumencie nie wolno dokonywad skreler) i poprawek, poza wyra2nie wskazanymi
rubrykami.

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub wydruk ze strony internetowej wyciggu z KRS,
innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i
prawnym, niezale±nie ad tego, kiedy zostat wydany.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotOw skladajgcych oferte
wspoIng ni± wynikajgcy z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego wfakiwego rejestr —
dokument potwierdzajgcy upowa±nienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w).
4. Aktualny statut.
5. W przypadku zto±enia przez oferenta wiecej ni± 1 oferty dopuszcza sie mo±liwok
przedfo±enia jednego kompletu zatqcznikow. Na1e±y wskaza6 w ofercie w czeSci „zatqczniki",
do jakiego projektu zostaly zatqczone.

Pouczenie:

1 ) Oferte oraz zaiqczniki nale2y skladad w jednytn egzemplarzu.
2) Ofettg, wszystkie o,§wiadczenia i inne dokumenty zalqczone do oferty ITILISZq podpisywaO
osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i skladania ,c, t/viadczen woli w jego
imieniLl.
3) Jateli osoby uprawnione nie dysponujq pieczqtkatni imiennyrni, podpis musi by6 zio2ony
pelnym fm/en/em i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pelnionej funkcji.
4) W przypadku zio2enia zalqcznika w formie wydruku komputerowego, musi byo on
podpisany jak oryginal i opatrzony datq i pieczqciq.
5) W przypadku zio2enia kserokopii zalqcznikOw: statutu, dokumentu stanowiqcego o
podstawie dzialalno,§ci podmiotu lub inn ych dokumentow uprawniony przedstawiciel
podmiotu skladajqcego ()fed? powinien potwierdzio je na ka2dej stronie za zgodnoa z
oryginalem wraz z datq tego pot wierdzenia.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Wyb6r ofert nastapi w terminie do 7 dni po uplywie term mu skfadania ofert.
2. Oceny merytorycznej zfo±onych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert.
Przy rozpatrywaniu ofert komisja bOzie kierowafa si w szczeggInoki:
1) wartokia merytoryczna i walorami promocyjnymi projektu (celowok oferty, zakres
rzeczowy, zasig, zgodnok z ogloszeniem),
2) kosztami realizacji projektu, w tym rodzaj i celowok planowanych koszt6w,
3) planowanym udziafem §rodkOw wiasnych
4) mo2liwokiami realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobOw
rzeczowych i kadrowych,
5) dowiadczeniem oferenta w realizacji zadan o podobnym charakterze i zasigu.
3. Po analizie zfo±onych ofert, rekomendacje co do wyboru ofert przedkladane sa
Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamocin.
4. Ogfoszenia wynikow otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy
Szamocin w drodze zarzadzenia.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostana podane do wiadomoki publicznej (w Biuletynie
Informacji Publicznej na tablicy ogloszen UrzOu oraz na stronie internetowej
www.gminaszamocin.pl
VIII. Informacja o zrealizowanych w 2016 i 2017 roku zadaniach publicznych, tego
samego rodzaju i zwiqzanymi z nimi kosztami.
Lp

1
2
3

Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
Dziatalnok na rzecz os6b
niepelnosprawnych
Porzadek i bezpieczenstwo publiczne

Koszty poniesione
w 2016 r.

Koszty poniesione
w 2017 r.

50.000 zt.

60.000 zl.

18.000 zt

25,500 zl.

18.000 zt

19.000 zl.

W zwigzku z brakiem ztoZonych ofert w konkursie na realizacje zadan publicznych w 2017 r.,
rQalizacja przedmiotowych zadan moZliwa byla na podstawie zawartych urnOw cywilno — prawnych.
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