
Załącznlk nr I

do Zarządzenia
Wójta Gminy Kołaczkowo

Nr 125/2017 z dni a 2I.02.201'7t .

Wójt Gminy Kołaczkowo
na podstawię art. 13 usta$} z dnia 24 kwietnia 2003 roku o clziałalności poĄtkrr publicznego
i o 

_rłoiontariacie /Dz.lJ z 2016 , poz. 1817 z późn, zm.l oraz uchwały Rady'Gminy Kołaczkowo
Nr XIX/]50/2016 z dnia 14 listopada 20l6L lv sprawie przl,jęcia roczrego programu rł,spółpracy
Gminv Kołaczkol,o z otganizacjami pozarządowymi

o8łasza
OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJ] ZADANTA
Pt_rtsL]CZNEGo GMINY KoŁACZKoWo

W ROKI] 20l7
Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla r€ncistów i emerytów z Gminy
kołaczkowo
KoŃurs adresorvany je§t do podniotórv rvymienionych w afi. 3 ust.3 olaz a.t. ll u§t, 3
przywołanej ustarvy,

Opis zadania:
Realizacja programów kulturoznawczych adle§owana do ręncistów i ęmęntów z Gminv
Kołaczkolł,o:
a) zaznajamianie się z kulturą i sztuką poprzez uczestnictwo 1ł, sztukach tęatalnych,

seansach fi lnorłych, zrviedzanie zabl.tków
b) zapewnie e rozrvoju psychofizycznego z uwzględnieniem potzęb rencistów i

elnerytóW

c) plomocja czynnego spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych
d) ilrtęgrccja uczestnikó\.v

W ocęnie projęktów 1v podanym wyżej zakesie brane będą pod urvagę przede wszystkin tę
zadania. które są spójne z podanym opisem, aktywizor,wjące ręnciStów, emęIytóW
I. Termin i rryarunki realizacji.
Zadanie może być ręalizowanc rv okresię od 15,04.2017do31,12,2017r
Wysolrość środkórł, finansowych plzeznaczonych na realizację zadania rvynosi 1 800,00 zł.
Zlecanię zadania publicznego odbędzie się w fotmie rvsparcia jego realizacji. Wysokość
udzielonej dotacji Z budżętu gminv dla danego projektu nię możę pżekroczyć 90%
całkowitych jego kosztów.
Koszty kwalifikowalne:
- wyżywienię uczestników
- koszty biletóv.i rvejściówek
- koszty dojazdu i po$Totu
- ko§zty administracyjno- biurowe
II. Termin, miejsce i warunki §ldadania ofert,
Ot'ęrty naięźy składać na formularzu, którego rł,zór stanorł.i załącznik nr 1do
RoZpoIZądZęnia Ministra Placy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 (Dz.IJ.2016



poz.1300) w Sprą\.vie wzoru oferty ręalizacji Zadania publiaznęgo, Iamowęgo wzoru umowy
o Wykonanię zad,a.Lia oraz wzol1l splawozdania Z Wykonania tęgo Zadania W UrZędZie
Gminy w Kołaczkowie, Plac Ręymonta 3, pokój 22- sekętariat.
Of'eńy powinny być unrieszczone rv zaklejonej kopercie, z dopiskiem : KONKURS;
,,ORGANIZACJAWYJAZDU KUI]TUROZNAWCZEGO DLA RENCISTÓW
I EMERYTÓW Z GMINYKOŁACZKOWO.
Ofcfiy nalęży składać rv nieprzekaczalnym tęminię do 21.03.2077 r. do gotlz. 15:00.
oI'ęńy pźesłane faksenr bądź drogą elektroniczną nię będą lozpatrywanę,
III. Kryteria §to§owane przy dokonaniu wyboIu ofert,
Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane:
- \ł,artość merytolyczna olęfiy
- komplętność ofefiy
- dotychczasowę doświadczenię oferent a pruy ręalizaęjl zadań
- pźęWidywanę ęfękty
- nożliwości olganizacyjnę, matęrialne i kadrowe
Preferowane będą projekty:
- obejnującejak największą liczbę ucze§hikóW Z tęIenu Gminy Kołaczkowo
- pfoponującę Systęmowe metody plaoy,
- zakladające kontynuację w kolę.jnych latach
IV Kryteria, jakie mu§zą Speł[iać org anizaeje pozarząclowe §kładające ofertę.
- Posiadanię osobowości prawnej lub ułomnej osobowości prawnęj
- Działalność minimun na tęrenię Wojęwództwa Wielkopolskiego,
- Numer ogólnego rachunku bankorvego,
- Prowadzenie księgowości,
- Brak zobowiązań wobec Skarbu Państrva,
- Brak dfugów i rozliczone wcześniejsze dotację uzyskanę Z innych źródęł,
- Wylażenie zgod_y na opublikor,vanie infomacji dotyczącęj realizacji powierzonego

zadania,

- Poddanie się kontoli dotyczącej realizacji zadania.
V. Wymagane dokumenty.
- aktualny odpis z lejęstru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub innę

potwierdzaiącę StatuS plawDy ofęIęnta,
- sprawozdanie ]nęrytolycznę i finansowę (bilans. lachunęk

Zyskó\ł i strat, informacja dodatkowa) za ostatli rok.
_ umo\.va partnęrska lub oświadczenie partnęra (w prz}padku lęalizacii zadania

lv paltnęrstwie)
- statut olganizacji,
- ośr,liadczenię o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa, olaz blŃu

i rozliczęniu lł cze(niej,z1 ch dotacji.
- oświadczęnię o zapervnieniu minimun 10 % kosztów ręalizacji

dokumenty

wyników lub rachunek

dfugów

zadania,



VI. Telmin i tryb wyboru oferty.
Wybór ofęfiy nastąpi w terminie do dwóch tygodni po uplywię składania ofę .

Olęfiy złoźonę na uiewłaściwych drukach, niekompletnę lub złoźone po tęminię zostaną
odzucone Z pzyczyn formalnych,
Gnina Kołaczkou,o wesprze zadanie z pźedmiotowęgo zakręsu ofęręntorvi wyłonionemu
\1 wyniku postępo\łania konkursowego.
\Ąrarunkięm pźystąpięnia do konkursu jest Spęłnięnię przez ofelenta następująOych
\łTmogólv:
- podniot \Y tęrminię Złożył ot'ertę
- ofęftaŃTaz z zalącznikami powinna być kompJetna, az)tęlnie wypęłniona, podpisana
prZęZ osoby upowżnionę do oświadczeń rvoli r.v imieniu replezentowanęgo podmiotu
oIaZ opatrzona pięczęcią finrrową oferenta,

Złożonę ofeńy lozpatrywanę będą przez Komisię Konkulsową połl r,vzględem tbrnralnym
i merytorycZnyln.

Decyzję o wyborze oferĘ i udzieleniu dotacji podejmuje wójt Gminy Kołaczkołvo.
VII. Zas dy prz)znawania dolacji.
Zasady przyznar,vania dotacji na wsparcie realizacji w/w zadań okeślają pzępisy u§taw),
z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. I87O.)
i ustawy z dnia 24,04,2003 r, o działalności pożytku publicznęgo i o lvolontariacię
(Dz.U. z 20l6 r., poz. 1811 ze zm,')
Wójt przyznaje dotację celową podmiotowi, którego oferta Została tvybrana
\ł Postępowaniu koŃu§owym.
Wójt zastrzega sobię nożliwość zmniejszenia sumy przyznanych środków iinansorłl,ch na
realizac.ję zadanla zleconego rv przypadku znrian i ogfaniazęń wprowadzonych do uchwały
budżęlowęj na dany rok. W takim przypadku ofelent lnoźe negocjowac zmniejszenie
zakresu rzeczorvego zadania lub rvycofać ofertę.
VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Realizacja zleconego organizacji pozarządorvej zadania następuje po zarvarciu unoł1.
WaruŃięrrr zawarcia umowv dotacii jest ;

- akceptacjc przez )lron} poslano\Ą ięń umow}
- dokonanie przez ot'eręnta kolękty kosztorysu plojektu, w przypadku dotacji w wysokości

innej niż wnioskorł,ana.
Zlecęniobiolca zoboł,iązany je§t do złożęnia sprarvozdania z wykonania zadania
publicznego \tedług Wzoru okeślonego rv rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie wzoru oferly realizacji zadania publicznego, .amowogo wzoru
umorvy o rł,ykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z rł,ykonania tego zadania
w ciągu 30 dni od okeślonej rv unorł,ie daty zakoliczęnia lęalizacji zadania.
Szczegółorve intbnrracje:
Mirosława Woźniak- inspektor do spraw zamówięń publiaznych i pozyskiwania fun<iusz_v-

UE. Urząd Gminy Kołaczkorvo, Plac Reymonta 3, pok, nr 26 tel. (061)438-03-40,
Formularzę rvniosku do poblania w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój ff 26 oIaz na
u.rłr.r,.kolaczkorvo.pl w zakładce organizacje pozarządorve i rvwłv,bip.kolaczkorvo,p1.



IX. Informacja o środkach dla NGO w ramach konkursów w roku 2016
W roku 2016 ogłoszono 5 otwafiych konl<ur§ów dla organizacji pozarządowych na następujące
przedsięwzięcia:
1- Organizacja wyjazdu k-ulturoznawczego dlą lencistów i emer}4ów z Gminy Kołaczkowo- dotacja
w kwocie 2 000,00
2- Organizacja imprezy rekleacyjnej- dotacja w kwocie 2 000.00
3- organizacja imprez1 integracljnej- dolacja $ kwocie 2 000.00
4- organizacja imprezj sponot\ej- dotacja w kwocie 2 000,00
5- organizacja zawodów strzeleckich- dotacja W kwocie 2 000,00

,WóJT
LłQrą

Teresa waszak


