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do Zarądzenia

Wójta Gminy Kołaczkowo
Nr 183/2018 z dnia 7,03.2018r.

Wójt Gminy Kołaczkowo
|-,:; na pod§tawie alt. 13 ustawy z dnia 24 kńęmia 2003 roku o działalności pożŃu publicznego
'' i o wolonta acie lDz.IJ z 2078 . poz. 45O z pó^. zfi|./ oraz uchwały Rady Gminy Kołaczkowo

Nr XXX\|220D0I'7 z dt.'. 3.1I.2017t, w sprawie przyjęcia rocznęgo pToglamu współpracy Gminy
Kołaczkowo z organizacj ami pozarządowymi

og}asza
OTWARTY KONKIJRS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAMA
PUBLICZNEGO GMINY KOŁACZKOWO

W RoKU 2018
Organizacja $Tjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy
kołaczkowo
KoŃurs adresowany jęst do podmiotóW wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 11 ust. 3

prz}rr'r'ołanej ustawy.

Opis zadania;
Realizacja plogramów kulturoznawczych adresowana do rencistów i emerytów z Gminy
kołaczkowo:

a) zaznajamianie się z kulturą i sńuką poprzsz uczestnictwo w szfukach teatralnych,

seansach fllmowych, zwiedzanie zabytkóq
b) zapewnienie rozwoju psychofizycznego z uwzględnięnięm potzęb lencistów

i emer}tów,

c) promocja czynnego spędzania wolnego czasu osób niępełnosprawnych,

d; integracja uczesmików.
W ocenie pĄektów w podanym wyżej zakesie brane będą pod uwagę przede wszystkim te

zadania, które są spójne z podanym opisem, uaktl.łniające rencistóW emerytów.

I. Termin i wapunki realizacji.
Zadarie możebyć realizowane w okesie od 16.04.2018 do31.12.2018r
Wysokość środków finansorłych przeznaczonychrlarealizację zadania wynosi 2000,00 zl.
Zlęcanię zadalia publicznego odbędzie się w fotmie wsparcia jego realizacji. Wysokośó

udzielonej dotacji z budżetu Gminy dla danego projektu ni€ możę przekroczyć 90%o

całkowĘch jego kosźów.
KoszĘ kwalifikowalne:
- wyżyrvienie uczestników,
- koszty biletów i wejściówek,
- koszty dojazdu i powrotu,
- koszty administracyj no- biurowe.

II. Termin, miejsce i warunki składania ofert.

Oferty należry składać na formularzu, którego wzóI stanowi załącznik nr l do Rozporządzefi,a

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 (Dz. U.2016 poz.1300)



w splawie wzoru ofęrty ręalizacji zadania publicznego, ramowego wzoru rrmowy
o wykonanię zadania oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w Urzędzie Gminy
w Kołaczkowie, Plac Reymonta 3, pokój 22- sękętariat.
OfeĄ powinrry być umieszczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem : KONKURS:
,,ORGAIIIIZACJA WYJAZDU KUI]TUROZNAWCZEGO DLA RENCISTÓW
I EMERYTÓW Z GMINYKOŁACZKOWO,

ł OfeĄ nateży składać w nieprzekraczalnym terminię do 29.03.2018 r. do gotlz. 15:00. Oferty
przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 'Wnioski wysłane poczĘ
- zatelmir. Zlożęnia ofeńy u\,,,ża się datę wpĘwu do Urzędu Gminy, oferty wpĘwające po
terrninie nie będą rozpaĘnvane,

III. Kryt€ńa §to§owane przy dokonaniu wyboru ofert.
Pźy !łyboźę ofert pod uwagę będą brane:
- wartość mer}toryczna ofęrty,
- komplęhość ofeńy,
- dotychczasowę doświadczenie oferenta ptzy realizacji zadń,
- przewidywane efekty,
- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe.
Prelerowane będą proj ekĘ:
- obejmującejak najwiękzą liczbę uczestników z terenu Gminy Kołaczkowo,
- proponujące systęmowe metody placy,
- zakładające konĘnuację w kotejnych latach.

IV. Kryteria, jakie muszą spełniać organżacje pozarządowe składające ofeńę.
- Posiadanie osobowości prawnej lub ułomnej osobowości prawnej,
- Działalność minimum na terenie Województwa wielkopolskiego,
- Numer ogólnego rachunku bankowego,
- Prowadzenie księgowości,
- Brak zobowiązań wobec Skarbu Pństwa,
- Brak długów i rozliczone wcześniejsze dotacje uzyskane z innych zródeł,
- Wyrżenie zgody na opublikowanie informacji dotyczącęj ręalizacji powierzonego

zadania"

- Poddanie się kontroli dotyczącej realizacji zadania,
v. wymagane dokum€nty.

- alrtualny odpis Z ręjęstru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub innę dokumenty
potwięrdzaj ące status prawny ofęrenta,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni lok,

- umowa partnerska lub oświadczenie partneru (w przypadku realizac:i zadania
W partnerstwię)

- stafut organizacj i,
- oświadczęnie o braku zobowiązń wobec Skarbu Państwa, oraz braku długów

i rozliczeniu wczęśniejszych dotacji,
- oświadczenie o zapewnieniu minimum l0 % kosztów realizacji zadania.



];,J

vI. Termin i tryb wyboru of€rty.
Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcię konkursu ofert zostaaię zarnieszczonę na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołaczkowie oraz w BIP w terminię 14 dni od zŃończęnia

postępowania konkursowego.

Oferty złożone na niewłaściwych drŃach, niekompletne lub złożonę po terminie zo§taną
odrzlcole z pr zy czyn formalnych.
'Vy'aruŃiem przystąpięnia do koŃursu jest spełnienie przęz ofęręfta następujących
wymogów:
- podmiot w termini e złożrył ofęrtę,
- ofertawraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisalaprzez
osoby upoważnione do oświadczęń woli w imieniu leplęZęntowanego podmiotu oraz
opatrzona pieczęcią firmową of€renta.

Ąożone ofeńy rozpa$waruębędą Fzez Komisję Konkursową pod względem formalnym
i merytorycznym.
Decyzję o wyborze oferĘ i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kołaczkowo.

yIL zasady przyznawania dotacji.
Zasńy przyznawania dotacji na wsparcie realizacji w/w zadai okfeślają pzępisy ustawy
z dnia 2'7,08.2009 l o finansach publicznych (Dz. |J. Z 2017 r., poz. 2077)
i ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacię
(Dz.U. z 20|8 L, poz, 450)
Wójt przyznaje dotację celową podmiotowi, którego oferta została wybrana
w postępowaniu konkursow}łn.
Wójt zastrzega sobie możliwość zmniejszenia sumy przyznanych środków irnansowych na
rea|izĄę zadania zleconego w przypadku zmiul i ograńczefi wprowadzonych do uchwały
budżetowej na dany rok. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu
tzeczowego zadaria lub wycofaó ofertę.

VIII. Ogóln€ warunki realizacji zadania publicznego.
Realizacja zleconego otganizacji pozarządow€j zadania następuje po zawarciu umowy.
Warunkiem zawarcia umo*y dotacji jest :

- akceptacja pźęz strony postanowięń umowy,
- dokonanie przez oferenta kolekty kosztorysu projekfu, w przypadku dotacji w wysokości
innej niż wnioskowana.
Zleceniobiorca zobowiązarry jęst do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
wedfug wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i PoliĘki Społecznej w sprawie
,wzoru ofeńy realizacji zadania publicmego. Iamowego wzolu umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w ciągu 30 dni od określonej
w umowie daty zakończania realizacji zad,ańa.
Szczegołowe informacj e ;

Marta Błaszczyk - inspektor do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy lJE,
Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, pok. ru 30 tel. (061)438-03-36.
Formularze wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nt 22 oraz na



www.kolaczkowo.pl w zakładce organizĘe pozarządowe i www.bip.kolaczkowo.pl.

IX Informacja o środkach dla NGO w ramach konkursów w roku 2017

W roku 2017 ogłoszono 4 otwaf,te konkusy dla otganizacli pozarządowych na następujące

przedsięwzięcia:

1 - Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo-

:ł dotacja w kwocię 1.800,00zł

2 - Organizacja impręzy integracyjnej- dotacja w kwocie 13.000,00zł

3 - Organizacjazawodów strzęlęckich- dotacja w kwocie 1.800,00zź

4 , Orgalizacja szkolen/warsźatów dotacja w kwocie 1.800,00zł

WóJT
_ LJ,łvuh
tereso wąsżak


