
Załącznik nr 2
do Zarządzmia

Wójta Gminy Kołacżowo
Nr 183i2018 z dnia7.03.2018r .

Wójt Gminy Kołaczkowo
., na pod§tawie art. l3 u§tawy z dnia 24 kwietnia 2003 rcku o dżałalności pożl,tku publicznego' i o wolontadacie lDz.lJ z 20!8 . poz. 450 z późn, n1.1 oraz whlłĄ Rady Gminy Kołaczkowo

Nr xxxl]z2olzol't z dr.. 3.|1.20l'tt. w sprawie przfęcia rocmego ploglalnu współpracy Gminy
Kołaczkowo z organizacjami pozarządowymi

ogłasza
OTWARIY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANiA
PUBLICZNEGO GMINY KOŁACZKOWO

W RoKU 2018
Organżacja imprezy rekreacyjno - spońowej
KoŃurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz axt. 11 ust. 3

pźywołanej ustawy,

Opis zadania:
Realizacja programów edŃacyjnych z zakesu czynnej rekeacji spofiowej dla mieszkńców

Gminy Kołaczkowo
a) zaperł,rrienie ronvoju psychoflrzycznego z uwzględnieniem potrzeb różnych grup

społecznych
b; poprawa sprawności fizycznej

c) promocja sportowego współZawodnictwa

d) promocja czynnego spędzania czasu wolnego

€) intęgraciauczestników

W ocenie projektów w podanym wyżej zakesie brane będą pod uwagę przede wszystkim te

zadania, które są spójne z podanym opisem. Zadania powinny aktyrvizowaó osoby w różnym

wieku.
I. Termin i warunki realżacji.

Zadaruie może być realizowane w okręsię od 16,04.2018 do 31.12.20l8t.
Wysokość środków finansorvych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

6 r 2.000,00 zł. W ramach tego konkursu planuje się przyznać 6 dotacji do łysokości
2 000,00Zł każda.
Zlęcalię zadania publicznego odbędzie się w lormie wsparcia jego realizacji. Wysokość

udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danęgo plojęktu nie możę przeWoczyć 90%o

całkowitych jego kosźó\ry.

KoszĘ kwalilikowalne:
- wyż}yienie uczęstników
- zakup spzętu (sprzęt do prowadzenia zabaą zajęć, zakup nagród)

- koszty animatolów i innych osób zatrudnionych przy realizacji (np. opłaĘ sędziowskie,



instruktorskie )
- koszty dojazdu i powrotu
- koszty administracyj no- biurowe

II. Termin, miejsce i warunki składania ofeń.
'.' Oferty nalezy składać na formulalzu, któręgo wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzęnia

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

w spfawie wzoru ofeĘ rea|izacli zadania publicznego, ramowego wzoru umowy

o wykonanie zadania oraz wzoru spTawozdania z rłykonania tego zadania w Urzędzie Gminy

w Kolaczkowie, Plac Reymonta 3, pokój 22- sekrętaxiat.

Oferty powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem : KONKURS:

,,ORGANIZACJAIMPREZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ"
Oferty nalęży składać w nięprzekraczalnym tęrminie do 29.03.2018 r. do godz. 15:00. Oferty

przesłane laksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatr},Wane. Wnioski wysłane pocźą

- za tęrmirl zlożenia oferty uważa się datę wp§rłu do Urzędu Gminy. Oferty wpĘwające po

terminie nie będą rozpaĘ,wane.
III. Kryteria sto§ołvane prry dokonaniu wyboru ofert.

Przy wyborze ofeń pod uwagę będą brane:

- wartość męr}toryczna ofeĄ,
- komplehrość ofeĄ,
- dotychczasowe doświadczęnie oferenta przy realizacji zadń,
- przewidyrłane efeLty,
- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe,

Preferowane będą pĄeĘ:
- obejmujące jak największą liczbę uczestników z tęrenu Gminy Kołaczkowo,

- proponujące systemowe metody pracy,

- zakładające kontynuację w kolejnych latach.

IV. Kryteria, jakie musz3 spelniać organizacje pozarządowe składające ofertę.

- Posiadanie osobowości prawnej 1ub tak zwanej ułomnej osobowości prawnej,

- Działalnośó minimum na terenie Wojęwódżwa Wielkopolskiego,
- Numer ogólnego rachunku bankowego,
- Prowadzenie księgowości,
- Brak zobowiązan wobec Skarbu Pańs§va,
- Brak dfugów i rozliczone wcześniejsze dotacje uzyskane z inrrych źródeł,

- Wyraźenie zgody na opublikowanie informacji dotyczącej realizacji zńania,
- Poddanie się kontroli dotyczącej realizacji zńar'ia.
v. wymagatre dokum€Dty.
- aktualny odpis z rejeshu lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzaj ące status prawny oferenta,

- sprawozdanie m€r}toryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek

zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostafii rok,



umowa parfr]e$ka lub oświadcz€nie partnera (w przypadku ręa:.lzacji, Zadafia
w partnerstM ie)

statut organizacj i,

ofiłiadczenie o braku zobowiązań wobęc Skarbu Pństwa, oraz braku dfugów

i rozliczeniu wcześniej szych dotacji,

oświadczenie o zapewnięniu minimum l0 %o kosżów ręalizacji zadarria

VI. Termin i tryb łryboru oferĘ.
ogłoszenie zawierajlące rozstrzygnięcie konkursu ofert zostarlię zarnięszczone na tablicy

ogłoszęń Ulzędu Gminy w Kołaczkowie oraz w BIP w terminie 14 dni od zakończęnia

postępowania konkursowego.

oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub Złożone po tęrminię Zostaną

odrnlcone z przy czyn formalnych.
Gmina Kołaczkowo w€sprzę zadanie z przedmiotowego zakesu of€Ięntowi wyłonionemu

w !łTniku postępowania konkursowego.

Warunkiem przysąpienia do konkursu jest spełni€nie przez oferelta następujących

wymogów:
- podmiot w tennini ę ńożłł ofertę,
- ofęrlawraz z zalącznikami powinna być kompletna, cz},tęlnie wypełniona, podpisana przez

osoby upoważnione do oświadczeń woli w imieniu replęzentowanęgo podmiotu oraz

opatrzona pięczęcią firmową ofelenta.
Złożonę ofęrty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową pod względem formalnym

i męr}toryczn}Tn.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje wójt Gminy Kołaczkowo.
vII. zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji wlw zadń okeślają przepisy ustawy

z dnia 27 .08-2009 r. o finansach publi cznych (Dz. U. Z 2017 t,, poz. 2077) i ustawy z dnia

24.04 -2003 r. o dzlalalności pożltku publicznego i o wolontariacie (Dz.U . z 2018 r., poz.450).

Wójt przyznaje dotację celową podmiotowi, którego oferta została Wybrana

w postępowaniu konkursow}m.
Wójt zastrzega sobię możiwość zmniejszenia sumy przyznanych środków finansowych na

rea|izację zadania zleconego w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwaĘ
budźetowęj na dany rok. W takim pzypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu

rzeczowego zadanla lub wycofać ofeńę.

\łII. Ogólne warunki realŁacji zadania publiczn€go.
Realizacja zleconego otganizacli pozuządowej zadania następuje po zawarciu umowy.

Warunkięm zawarcia umowy dotacji jest :

- akcepacja przez strony postanowięń umowy
- dokonanie przez ofęIenta korękty kosźorysu projektu, w przypadku dotacji w wysokości

innej niż łnioskowana.
Zleceniobiorca zobowiązaly jest do z)ożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego

ś



według wzoru okeślonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznęgo, ramowęgo wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w ciągu 30 dni od określonej

w umowie daty zakoficzeniarcalizacji zadania.

Szczególowe informacj e:

Marta Błaszczyk - inspektor do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy lIE,
; Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, pok. nr 30 tęl. (061)438-03-36.

Formularze wniosku do pobrania w Urądzię Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 30 oraz na

www.kolaczkowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe i www.bip.kolaczkowo.pl.
D( Informacja o środkach dla NGO w ramach konkursów w roku 2017

W roku 2017 ogłoszono 4 otwarte konkursy dla orgańzacji pozatządowych na następujące

przedsięwzięcia:

1- Orgańzacja wyjazdu kulturoznawczęgo dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo-
dotacja w kwocie 1.800,00zł
2- orgaaizacja imprezy integracyjnej- dotacja w kwocie 13.000,00zł

3- Organizacja zawodów strzeleckich- dotacja w kwocię 1.800,00zł

4 Organizacja szkolen-/warsźatów - dotacja w kwocie 1.800,00zł

,WóJT
* [,JaŁtąUteresa woszak


