
Załącznik nr 4
do Zaruąd,zenia

Wójta Gminy Kołaczkowo
Nr l2512017 z dnia 21.02.20l1r .

Wójt Gminy Kołaczkowo
na podstawie art. 13 ustaw}.Z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poątku publicznego
i o wolontariacie lDz.U z 2076 . poz, 1817 z późn, zm./ oraz ucl.trvały Rady Gminy Kołaczkorł,o
Nt XIY150/2016 z dnia 14 listopada 2016r, rv sprawie przyjęcia locznego programu współpracy
Gminy Kołaczkowo z organizacjami pozarządowynri

ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO GMINY KOŁACZKOWO

W RoKl] 20] 7

Organizacj a szkolenia/wa rsztatów
Konkurs adręsowany jęSt do podmiotów wymienionych w art. 3 ust,3 oraz ań, 11 ust. 3

pźy\ł,ołanęj usta\ł,y.

Opis zadania:
Realizacja programów edukacyjnych dla mięszkńcórv Gminy Kołaczkowo:

a) promocja i propagowanie poszerzania wiedzy/ nowych umiejętności
b) intęglacj a uczestlików

W ocęnie projęktóly w podanym wyżej zakresie brane będą pod uwagę przede wszystkim te
żadania, które są spójne z podanym opisęn, Zadania porvinny Ńtyrł,izować osoby
rv różnym wieku,
I. Termin i warunki realizacji.
Zadanię noźe być ręalizorvane rv oklesie od l5,0,ł,2017 do 3I.I2.2017r.
Wysokość śIodkóR, linansowych pzęznaczonych na realizację zadania wynosi 1 800,00 zl.
Zlecanie zadania publicznego odbędzie się rv fornie r,vsparcia jego realizacji. Wysokość
udzielonej dotacji z budżetu gniny dla danęgo plojęktu nie możę ptzeboczyć 90|o
calkolvityclr jego kosztów.
Ko§zty kwalifikowalne:
- wyżywięnie uczęStników
- zakup sprzętu niezbędnego dla zorganizo\.vania warsztatóW/szkolęnia
- koszty vynagrodzeń osobowych np, osób plowadzących
- koszty adninistracyjno- biurorł,e
- koszt}, wynajlnu sali do przeprolvadzenia szkolęnia/walsztatu
II. Termin, mi€jsce i łYarunki skladania ofert.
Oferty nalęż_v składać na formularzu, którego rvzór stanowi załącznik ff 1do
Rozporządzenia Ministla Placy i Polityki Społecznej zdnia 17 sierpnia 2016 (Dz.U.2016
poz.1300) \ł sprawię wzoru oferty lęalizacji zadania publiOzllęgo, Iamowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego oIaZ \lzolu sprawozdania Z §ykonania tęgo Zadania
w Urzędzie Gminy w Kołaczkolvię, Plac Reynonta 3, pokój 22- sekrelariat.



Oferty powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: KONKURS:
,,oRGANIZACJASZKOLENIA/WARSZTATÓW"
Ot'ęńy nalęży składać rł, nieprzekraczalnym tęminię do 21,03.2017 r. do godz. 15;00,
oferty przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywan€,
III. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofęrt.
Plzy \\,ybozę ot'ęfi pod uwagę będą brane:
- Wańość me.ytoryczna ofl]lł
- komplętność ofefiy
- dotychczasowe doświadczęnię ofęrenta przy realizacji zadań
- przewidlrvane efekty
- nrożliwości organizacyjne, materialne i kadrowe
Preferorvane będą projekty:
- obęjnrującejak największą liczbę uczestników z terenu Gminy Kołaczkowo
- proponujące sy§tęnowe mętody pracy,
- Zakładające kontynuację w kolęjnyQh latach
IV. Kryteria, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe §kladające ofertę.
- Posiadanię osobowości plawnej lub tŃ zrł,anej ułomnej osobowości pralvnej
- Działalność minimum na tęIęnie Województr.va Wielkopoiskiego,
- Nuner ogólnego rachunku bankowego,
- Prorvadzelrie księgowości,
- Brak zoborviązań wobęc Skalbu Pństwa,
- Brak długów i rozliczone wcześniejsze dotację uzyskane z imych źródeł,
- Wylażenię zgody na opublikowanie informacji dotyczącęj realizacji pouierzonego
Zadanft,

- Poddanie się kontroli dotyczącęj realizacji zadania.
v. Wymagane dokumenty.
- alftualny odpis Z lęjęstu lub odpowiednio wyciąg z ervidencji lub inne dokunęnt],

p ot\ł,ierdzaj ącę Status prar,vny o1'erenta,

- sprawozdanie merytorycznę i finansowe (bilans, rachunek uyników lub rachunek
Zysków i Strat, infolmacja dodatkowa) za ostatni rok.

- umo$ a pal1nęrslta lub oświadczenie patnera (rv przypadku realizacji zadania
W partnę§t\ł,ię)

- statut ofganizacji,
- ośrł,iadczęnie o braku zobowiązań wobec skarbu Państwa, oraz braku dfugów

irozliczęniu q częśnięj5,i ) ch dotacji.
- oświadcżenię o zapewnieniu mininrum 10 oń kosztórv ręalizacji zadanla.
VI. Termin i tryb rvyboru oferty.
Wybór ofeĄ nastąpi w tęrnrinię do dwóch tygodni po upĘwie składania ofer1.
ofęIty Złożonę na niewłaścirvych drukach, niekompletnę lub Złożonę po teIminię Zosta[ą
odrzucone z przyczyn formalnych,
Gmina Kolaczkowo wesprze zadanie z przedmiotowego zaklesu ofęrento$,i wyłonionemu
w w),niku postępowania konkursowego,



Warunkien przystąpienia do konkursu jest spęłnienię przez oferetta następujących
w_vnogów I

- podmiot w tęminię Złożył ofęfię
- ofęrta wraz z załącznikani powinna byó kompletna, czytęlnie wvpełniona, podpisana
plzez osoby upoważnione do oświadczęń lvoli w inrieniu replęzęntowanego podmiotu
oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Złożonę ofefiy lozpatrywanę będ,ą przez Komi§ję Konkurso\.vą pod względem formalnym
i merytorycznym.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje wójt Gminy Kołaczkowo.
V|l. Zasady prą Znawania dolacji,
Zasady przyznar,vania dotacji na rvsparcie realizacji w/w zadań okręślają plzępi§} ustaw)
z dnia 2'7.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. lJ. Z 2016 l,, poz. 18'70)
i ustawy Z dnia 24,0,ł,2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacię
(Dz.U. z 2016l.,poz. I8l'l ze zm.)
Wójt plzyznaję dolację cęlową podmioto\yi, któIęgo ofeńa została wvbrana
\ł postępowaniu konkursowym.
Wójt Zastrzega sobie moźliwość zmniejszenia sumy przyzrLalych środków finansowych na
rcallzację zadania zleconego w przypadku zrrian i ograniczęń wprowadzonych do uchwĄ
budzetowej na dany rok. W takim przlpadku ofelęnt możę nęgocjo\\ ać anniejszenie
zakesu rzeczowego zadania lub wycofać ofeftę,
VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego,
Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy,
Warunkięm zarvarcia umowy dotacji je§t :

- akcęplacja prlęZ sron5 postanorł ień ulnow}
- dokonanie przez oferenta kolękty kosztorysu projektu, w przypadku dotacji w wysokości

innej niż wnioskowana.
Zlęceniobiorca zobowiązany jest do złożenia spra\ł.ozdania z wykonania ządania
publicznego według wzoru określonego rv rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej rv sprawie wzoru ot'ęfiy rcalizacli, zadańa publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
w ciągu 30 dni od okeślonej w umorł,ie daty zakończęnia Ie alizacjt zad,ańa.
SZcZę8ółoWe infomacjeI
Mirosława Woźliak- inspektol do splaw zamówięń publicznych i pozyskiwania funduszv
UE, Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, pok. nr 26 tel, (061)438_03-40.
Fornularze rł,niosku do pobrania w Urzędzie Gminy rł, Kołaczkorvie, pokój nr 2ó oraz na
rłrrrł,.kolaczkorvo.pl w zakładce organizacje pozarządowe i łłvw.bip.kolaczkowo,pl.



Ix. Informacja o środkach dla NGo w ramach konkursów łv roku 2016
W roku 2016 ogłoszono 5 otwafiych konkursów dia organizacji pozarządorłych na następujące
przedsięwzięcia:
1-organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistóW i emel)-tów z Gnriny Kołaczkowo- dotacja
w kwocie 2 000,00
2- Organizacja imprezy rekeacyjnej- dotacja \\, kwocie 2 000,00
3- organizacja imprezy integlacyjnej- dotacia rł kwocie 2 000,00
,l- organizacja implezy sportowej- dotącja w kwocie 2 000,00
5- Organizacja zawodó\ł, strzeieckich- dotacja w kwocie 2 000,00

,WóJT
_ i,].irgĄ.


