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Nr 125lż017 z dnla 21.02,20|7 r .

Wójt Gminy Kołaczkorvo
na podstawje aft. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż),tku publicżnego
i o \Ą,olonta acię lDz,IJ z 2016 . poz. 181'1 z póżn. zm.l oraz uchwały Rady Ominy Kołaczkowo
Nl XI)0150/20]6 Z dnia 14 listopada 2016r w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Cminy Kołaczkowo Z organizacjami pozarządo\łymi

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REAI]ZACJI ZADANIA
PLEL]CZNEGO GMINY KOŁACZKOWO

W RoKU 2017
Organizacja imprezy integracyjnej
Konkurs adręsowany jęst do podmiotów wymienionych W art.3 ust.3 oIaZ afi. ll ust,3
przywołanej ustawy.

Opis zadania:
Realizacja programórł, edukacyjnych z zakesu czynnej rekeacji sporlowej dla
mięszkaliców Gminy Kołaczkowo
a) zapewnienie rozwoju psycholizycznego z uwzględnieniem potrzeb różnych grup

społecznych
b) promocja czynnego spędzania czasu wolnego
c) intęglacja uczęStnikóW

W ocenie projektów w podanyn wyźęj zakesie brane będą pod uwagę przede wszystkin te
zadania, którę są spójne z podanym opisem, Zadania powinny Ńtyr.vizować osoby
w różnym wieku,
l, T€rmin i warunki realizacji.
Zadanie moźe być lęalizowane w okręsie od 15.04,20l7do31.12.20l7r
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wylrosi:
4 x 2400,00 zl. W ramach tego konkursu planuje się przyznać 4 dotacje rJo wysokości
2,ł00,00 kaźda.
Z]ecanie zadania publicznego odbędzie się rv forrnie wsparcia jego realizacji, Wysokość
udzielonej dotacji Z budżętu glrriny dla danego projektu nię może przekoczyć 90%
calkorvitych jego kosztów.
Koszty krvalifi kowalne;
- \łvżyWienię ucZęStników
- zakup sprzęfu niezbędnęgo dla zorganizowania imprezy
- koszty animatorów i irurych osób zatrurlnionych przy realizacji
- koszty dojazdu i powlotu
- koszty administracyjno- biurorve



lI. Termin, miej§ce i warunki §kładania ofert.
ot'ęfiy należy składaó na formularzu, któIęgo wZóI stanowi załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 17 sierpnia 2016 (Dz.lJ.2016
poz,1300) rv sprarvie wzotu of'eĘ realizacji zadania publicznego! ranowego wzolu umowy
o rvykonanie zadania otaz wzoru spralvozdania z wykonania tego zadania w Urzędzie
Gminy rv Kołaczkowie, Plac Reyrronta 3, pokój 22- sebętariat.
ofeĄ porł.inny być unrieszczone w zaklejonej kopęrcie. z dopiskiem : KoNKURS:
,,ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRĄCYJNEJ"
Otćrty naleźy składać w nieprzekaczalnyn tęnninię do 21.03,2017 r. do godz. 15;00.
Ot'ęrty plzesłanę faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
III. Kryteria §tosowane przy clokonaniu łvyboru of€rt.
Pźy wybolze ofęrt pod uwagę będą brane:
- wartość męrytoryczna ofęrty
- komplętność ofefiy
- dolychczaso\ye doświadczęnię oferęnt a przy realizaclt zadań
- przervidyrvane efekty
- moźliwości organizacyjne, matęrialne i kadrowę
Prel'erowane będą projektv:
- obejmującejak największą liczbę uczestników z terenu Gminy Kołaczkowo
- proponujące systemowe mętody placy,
- zakładające kontynuację w kolejnych latach
IV Kryteda, jakie muszą spełniać organizacje pozarządo\y€ §kładające ofertę.
- Posiadanie osobowości prawnej lub 1ak Zwanęj ułonrnej osobowości prawnej
- Działalność minimun na ter.ą]ię WojęWództwa wielkopolskięgo.
- Numęr ogólnego rachunku bankowegcl,
- Prowadzenie księgorvości,
- Brak zobowiązań wobęa Skarbu Państlya,
- Brak dfugów i rozliczone wcześniejsze dotację uzy§kane z inrych źródeł,
- Wyrażenie zgody na opublikorvanie inlorrrracji dotyczącej re allzacli zad,ańa,
- Poddanie się kontroli dotyczącej realizacji zadania,
V. Wymagane dokumenty.
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub innę dokumenty

pohvięIdzającę status plalvny ofelęnta,
- sprawozdanie merytorycalę i finansowę (bilans. rachunek rłryników lub raohunek

ZyskóW i Stfat, informacja dodatkowa) za ostatni fok.
- ull]owa paltnęIska lub oświadczenie pańnera (w przypadku realizacji zadania

w pańnerslwie)
- statut organizacji,
- oświadczenię o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa, oraz braku dfugów

i r.lzIiczeniu \Ąclęśni§jszych dolacji.
- ośrviadczenię o zapewnieniu minimurn l0 oń kosztów realizacli zadunia



vI. Termin i tryb wyboru oferty,
wybór olęfiy nastąpi rv tęnrrinię do dwóch tygodni po upł}.wię składania ofętt.
ofęrty Złoźone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub Złożone po tęrminię żostaną
odrzuconę z pźyczyn fotmalnych.
Gmina Kołaczkoq,o rvesprze zadanie z przędmiotowego zakresu ofęrentolvi wyłonionemu
w wyniku postępowania konkursowego,
Warunkięn plzystąpienia do konkursu jest §pęłnienie przęz ofęIenta następującyclr
wymogówI
, podmiot §, tęminie Złożył ofęflę
- ofęrta wIaZ Z Załącznikami powinna być komplętna, czytelnie wypełniona. podpisana
przęz osoby upolvżnione do oświadczęń woli w imięniu ręplęzęntowanęgo podmiotu
oraz opatrzona pieczęcią fitmową of'erenta,

Złożone oferty lozpaĘwanę będą przez Komisję Konkursorł,ą pod względem fotmalnym
i męIytolyam)m,
Decyzję o łvyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolaczkowo.
vII. za§ady prZ) 7nawania dolacji.
Zasady przyznawania dotacji na wspaIcie lęalizacji w/w zadań okeślają pzepisy ustawy
z dnia 27,0 8.2009 r, o finansach publicznych (DZ, IJ. Z 2016 r., poz. 1 870.) i ustawy Z dnia
24.04.2003 r o działalności poźytku pubiicznęgo i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.
1817 ze zm.)
Wójt przyznaje dotację aęlową podmiotorvi, któręgo ofęńa została wybrana
w postępowaniu konkursorrynr,
Wóit żastrzęga Sobie możliwość Zmniejszenia sumy przyznanych środków finansowych na
realizację zadania zleconego rł,przypadku zrnian i ograniczeń rvprowadzonvch do uchrvały
budzetorvej na dany rok. W takim plzypadku of'ęIęnt może negocjouac zmrriejszcnie
Zakresu lzęczowęgo zadania lub rvycofać oletę.
VIII. ogólne warunki realizacji Zadania publicznego.
Realizacja zIeconego organizacji pozarządowęj Zadania następuje po zawarciu ulnow]..
Warunkięm zawarcia umowy dotacjijest j

- aLeeptacja pr,/ę,/ stron) postanowień umowr
- dokonanie przez ot'elenta kolekty kosżorysu projektu, w przypadku dotac.ji w \lTsokości

innej niż wnioskowana.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożęnia sprawozdania z wykonania zadania
publicznęgo według wzoru oklęślonęgo \y Iozpoźądzeniu Ministm Pracy i PoliĘki
Społecznej w sprawie wzoru ofęfi,v realizacji zadania publicarego, Iamowego wzolu
umorły o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z l1Tkonania tego zadania
w ciągu 30 dni od okeślonej w urrrolvie daty zakończęnia Ie allzacji zadania.
Szczegółorve inlbrmacj e:

Mirosława Woźniak- inspęktol do spraw zamówień publicznyclr i pozyskilvania funduszy
UE, Urząd Gminy Kołaczkołvo, Plac Ręymonta 3, pok. ff 26 tęl. (061)438-03-40,
Fonnularzę wniosku do poblania w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 26 oraz na
wrrm,,kolaczkowo.pl w zŃładce organizacje pozarządowe i rłlvrv,bip.kolaczkowo.pl



IX. Informacja o środkach dla NGO w
W roku 2016 ogłoszono 5 otwartych konkursów dla
przedsięwzięcia:

ramach konkursów w roku 20t6
organizacji pozarządowych na następują,e

1- Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emer},tów z Gminy Kołączkowo- dotacjaw kwocie 2 000,00
2- Organizacja imprezy rekreacyjllej- dotacia w kwocie 2 000_00
3- organiZacja imprez1 integracinej- dotacia W k$ocie 2 000_00
4- Organizacja imprezy sponouej- dotacja rł Lrłocie 2 000.00
5- orgapizacja ża\ĄodóW snzeleckich- dotacja w kwocie 2 000.00
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