Załącznik nr 3
do Zarządzenta
Wójta Gminy Kołaczkowo

Nr 125/2017 z

dnia 2I .02.2017r

Wójt Gminy Kołaczkowo

.

na podstawie art. 13 ustawy z dnja 24 kwietnia 2003
roku o działalnościpoż}tku publicżnego
i o wo]onta acie lDz_IJ z2016, poz, 18i7 z późl. zm/o.- u"tr"uuły
nuay'Cminy Kołaczkowo
Nr XIX/I50/2016 z dnia 14 listopada 2016r w sprawie p.rlę"iu
.o"Źo"go proglamu współpracy
Gminy Kołaczkowo z organiżacjami pozalżądowymi
()8łaSZa

OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACII ZADANIA
PUBLICZNEGO GM]NY KOŁACZKOWO
W ROKU 2017
Organizacja zawodów strzeleckich
KoŃun adręsowany jest do podmiotów rvynrienionych w afi.

plzy\,\,oianęj ustawy.

Opis zadania:

Realizacja programów edukacvjnych

z

nrieszkańcólv Gnriny Kołaczkorło:
a) pronocja i propagowanie stzelęctwa
b) promoc ja sportowęgo współZawodniclwa

3 ust.3 oraz ad,

l]

ust.

3

zakręsu czynnej rehęacji sportowej dla

plomocja czynnęgo spędzania wolnego czasu
d) intęgracj a uczęStników
W ocenie projektów w podanym \łf,żęjzakesie brane
będą pod uwagę przede wszystkin tę
zadania, które są spójne z podanym opisen. Zadania powinny
aktyrvizować osoby
w różnym u,ięku,
c)

I.

Termin i warunki realizacji.
Zadanię może byó ręalizowanę w okręsię od l5,04.2017do
31.I2.2017r.
Wlsokośćśrodków finansowych przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 1 800,00 zł,
Zlecanię zadania publicznęgo odbędzie się w fomie wsparcia jego
lealizacji, Wysokość
ud_zielonej dotaoji z budżetu gminy dla danego projektu
nię ioze przektoczyć 90ó/o
całkowitych jego kosztółv.
KoszĘ kwalifikowalne:
- \,vyżyq,ięnie uczęstników
zakup sprzętu niezbędnego <l1a zorganizowania zawodów
- ko§Zty rvynagrodzeń osobowych
np, opłaty sęrlziorł.skie
- ko§Zty dojazdu i po\łTotu
-

-

koszty administrccyjno- biurowe

II.

Termin, niejsce i warunki skladania ofert.
Olęfiy nalęży składać na formuiarzu. któIęso lvuór stanorvi
załącznik rrr 1 do
Rozoorzadzęnia Minisrra Prac1 i Polityki Spoleczicj
z dnia 17 sierpnia 2016 (Dz. U,2016

poz.1300) W spra\ł,ię wzoru ofęfiy realizacji Zadania publicznego. Iamo\!ęgo wzoru umowy
o \Yyko[alię Ządania publiQz[ęgo oIaZ wzolu sprawozdania Z wykonania tęgo Zadania
w Urzędzie Gminy w Kolaczkowie, Plac Reymonta 3. pokój 22- sekfetaxiat.

Oferty porvinny być umieszczone w zaklejonej kopercie,

,,ORGANIZACJA ZAWODÓW STRZELECKICH.
Ofęńy nalęźy składać lv nieprzekraczalnym terminię

z

dopiskierrr : KONKURS:

do

21.03.2017 r. do godz. 15:00.
oferty pzęSłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatlylYane.
III. Kryt€ria §to§owane przy dokonaniu wyboru ofert.
PIzy wyboźę ofeń pod uwagę będą brane;
waltośó męrytoryczna ofęfiy
- kompletność ofeĄ
-

- dotYchczasowe doświadczenie ofęręnt a przy realizacjt zad,ań
-

przerł,idywane eiekty

możlirvościorganizacyjnę, matędaine i kadlowe
Preferowane będą proj ekty:
- obejmujące jak największą liczbę uczestnikórv z teręnu Gminy Kołaczkolvo
- proponującę systemowe mętody placy,
- zakładające kontynuację w kolejnych latach
IV Kryteria, jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę.
- Posiadanie osobowości p.awnej lub tak zwanej ułomnej osobowości prawnej
- Działalnośćminimum na telęnie Wojęwództwa Wielkopolskiego,
- Numer ogólnego rachunłu baŃowego,
- Prorvadzenie księgowości.
- Brak zobowiązań wobec Skarbu Pństwa,
- tsIak długóW i rozliczone wcześniejsze dotacje uzyskane z innych zródeł,
- Wyruenię zgody na opublikorvanie intbnnacji dotyczącej lealizacji powięrzonęgo
-

zadania.
-

Poddanię Się kontroli dotvczącej realizacji zadania.
wymagane dokumenty.

v

- aktualny odpis z lęjęstru lub

-

-

z ewidencji lub inne dokunęnt],
potwięrdzające status pmwny ofęIenta,
sprawozdanie nerytorycznę
1inansorvę (bilans, rachunek wynikólv lub rachunek
Zyskó\Y i stmt, inlbmacja dodatkowa) za ostatni rok,
umowa pańnęIska lub oświadczenie partnera (lv przypadku realizacji zadania
W pafinęIstu,ię)
odporviednio wyciąg

i

statut ofganizacji,

oświadczenię o braku zobou,iązań łvobęc Skarbu Państrva, oraz braku diugórł,
i rozliczeniu lr cześniej.zrch dotacji.
oświadczęnie o zapęwnieniu ]Iinimum l0 oń kosztó\ł ręalizacji zadania.

VI.

Termin i tryb wyboru oferĘ.
Wybór oferty nastąpi W tę.minię do dwóch tygodni po upływię składania 01ćń,
ofęrty złożonęna nierł,łaścirł,ychdrukach, niekompletnę lub złożonepo tęrminię zostaną
odtzlfconę Z pżyczyn lormalnych,
Gmina Kolaczkowo węsprze zadanię z przędmiotowego zakesu ofęIentowi rvyłonionęmu
\ł wynilQ postępowania konkursowego.
Wanlnkiem plzystąpięnia do konkursu jest spełnienię przez ofęręnta następujących

wvmogów:
- podmiot W tęIminię Złożyło1'ęrtę
- ofęrta łTaZ Z Załącznikanri powinna być komplętna, czytehie wypęłliona, podpisana
przęz osoby upowaźnionę do ośrviadczęńrvoli lv imieniu reprezęntowanęgo podmiotu
oraz opatrzona pieczęcią finrrową oferenta.

Złożonę ofeńY rozpaĘWane będą przez Kouisję Konkursową pod względem formalnym
i męIytolycznym.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kotaczkowo.
Vll. Zasad1 przlznawania dotacji.
Zasady przyznarł.ania dotacji na wsparcie realizacji rł,/w zadań okeślająprzepis; ustarł;
dnla 2'7.08.2009 r.
irnansach publicznych (Dz. U.
2016
poz. 1870)
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnościpoż}tku publicznęgo
o wolontariacię
(Dz,U. z 2016l., poz. 1.817 ze zm)

z
i

o

Z

i

l,

Wójt przyznaję dotaaję celową podmiotowi, któIego oferta Została wyblana

konku§ollym.
Wójt Zastrzęga §obie moźliwośćarmiejszenia sumy przyztalych śro<lkórv finansowych na
realizację zadania zleconego w przypadku arrian i ograniczeń wprorładzonych do uchr,vały
budżeto\ł,ęj na dany Iok. W takim przypadku ofęIęnt może nęgocjować zmniejszenie
zakesu rzeczowego Zadania Iub Wycofać ofeftę.
VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
rv postępowaniu

Realizacja zlęconego organizacji pozarządo\\,ęj zadania następuje po zawarciu urnorł;.
Warunkięm zawarcia umowy dotacji jest :
- rkcepucia nl/ęz5lron) po5lJno\^ięń umo!łJ
- dokonanie przez oi'eręnta korekty kosztorysu projektu, w przypadku rlotacji w wysokości
innej niż wnioskowana.

Zlęceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z rrykonania zadania
publicznego wedfug wzotu określonego w rozporządzeniu Minista Pracy i Polityki
Społecznej w spmwie wzoru ofęlty realizac1| zad,anla publicznego, Ialrrowęgo wzolu

umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tęgo zadania
w ciągu 30 dni od określonej rv umorvie daty Zakończenia Ię allzacli zadalia.
Szczegółorve infotmacje:
Mirosława Woźniak- inspęktol do spraw zamówieti publicznych i pozyskir,vania tirnduszy
UE. Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reynonta 3, pok. nr 26 tel, (061)438-03-40.
Formularzę łvniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 26 oraz na
wrłlv,kolaczkolvo.p1 w zakładce organizacje pozarządowe i wrvrv,bip.kolaczkorł,o.pl,

IX.

Informacja

o

środkach dla

NGo w

ramach konkur§ów

w roku

2016

W roku 2016 ogłoszono 5 otwańych koniursórł dla organizacji pozarządowych na następujące
przedsięWzięcia:
1- organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistólv

i emer},tów ż Gminy Kołaczkowo- dotacja

w kwocie 2 000.00
2- organizacja imprezy rekeacyjnej_ dotacja w kwocie 2 000,00

3- Organizacja imprezy integracyjnej- dotacja w kwocie 2 000,00
,l- Organizacja imprezy spońowęj- dotacja rł kwocie 2 000,00
5- organizacja zawodóW strzelęckich- dotacja W klvocie 2 000,00

,wóJT

l"l0v o.1ł

Teręisa waszak

