
Załącniknr 3
do Zarądzenia

Wójta Gminy Kołaczkowo
Nr 183/2018 z dnia 7.03.2018r.

Wójt Gminy Kołaczkowo
. na podstawie art. 13 ustaw} z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż}tku publicznęgo
'' i o wolontariacie lDz.IJ z 2018 . poz. 450 z późn. zmJ oraz uchwaĘ Rady Gmby Kołaczkowo

Nr X§ID2OD\|7 z dIt 3.71.2017r. w sprawie przyjęcia rocmego plogmmu w§półpracy Gminy
Kołaczkowo ż oĘanizacj ami pozarżądo\ł}ni

og}asza
OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REAIŹACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO GMINY KOŁACZKOWO

W RoKU 2018
Organżacja zawodów strzeleckich
Konkurs adręsowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art. 1l ust. 3

przl.wołanej ustawy.

Opis zadania:
Realżacja programów edukacyjnych z zakesu czynnej rekeacji sportowęj dla mieszkańców

Gminy Kołaczkowo:
a) promocja i propagowanie stTzelectwa,

b) promocja sportowego współzawodnictwa,

c) promocja czlirrnego spędzania wolnego czasu,

d) integacja uczestników.

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

zadanią które są spójne z podanlłrr opisem. Zadalia powinny aktl,wizować osoby

w lóżnym wieku.
I. Termin i warunki realizacji.

Zadanie możebyó realizowane w okręsię od l6.04.2018 do 31.12.20l8r.
Wysokość środków finansowych przemaczonych na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł.

Zlecutię zńania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość

udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego projektu nie może przekloczyó 90o/o

calkowitych jego kosźów.
KoszĘ kwalifikowalne:
- l,1yzywienie uczestników,
- zakup spzętu niezbędnego dla zorganizowania zawodów,

- kosży wynagrodzeń osobowych np, opłaty sędziowskie,

- koszty dojazdu i po\łTofu,

- kosźy administracyjno- biurowe.
II. T€rmin, miejsce i warunki sldadania ofeń,

oferty natezy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik ff 1 do Rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki społecznej z dlia 17 sierpnia 2016 (Dz. U. 2016 poz.1300)

w sprawie wzoru oferty rcatŁacli zadania publicznego, rźrmowego wzoru umowy o



wykonanie zadania publiczrego oraz wzoru sprawozdania z Wykonania tego Zadania

w UrZędZie Gminy w Kołaczkowię, Plac Reymonta 3, pokój 22- sekętariat.

Oferty powinny byó umieszczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem : KONKURS;

,,ORGANIZACJA ZAWODÓW STRZELECKICIP
Ofefiy należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2018 r. do godz. 15:00.

oferty przesłane faksem bąd]ź drogą elekhoniczną nię będą rozpatrywane.
:;i wnioski wysłane poazą - za :€lj.rlir złożęlia oferty uwża się datę wpł},wu do urzędu

Gminy. oferty Wpłrvające po terminie nie będą lozpaĘ,Wane.

III. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane:

- wartośó merytoryczna ofieĘ
- kompletność ofęfiy
- dotychczasowe doświadczęnię oferent a przy rcalizacj| zńń
- przewidl,wane efekty
- moźliwości organizacyjne, materialne i kadrowe

Pręfęrowane będą projekty:

- obejmujące jak największą liczbę uczestników Z terenu Gminy Kołaczkowo
- Foponujące systemowę metody pracy,

- zakładające kontynuację w kolejnych latach

IV. Kryt€ria, jakie muszą spelniać organiza,cje pozarządowe składające ofertę.

- Posiadanie osobowości prawnej lub tak zwanej ułomnej osobowości prawnej

- Działalność minimum na teręnie Woiewództwa Wielkopolskiego,

- Numer ogólnego rachunku bankowego,

- Prowadzenie księgowości,
- Brak zobowiązań wobec Skarbu Panstwa,

- Brak dfugów i rozliczone wcześniejsze dotacje uzyskanę z innych zródeł,

- W).rżenie zgody na opublikorvanie informacji dotyczącęj realizacji powierzonego

zadunia,
- Poddanie się kontroli dolyczącej realizacji zadania,

V. Wymagane dokumenĘ.
- akhralny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwięTdzaj ącę status plawny ofelenta,

- sprawozdanie meĘ/torycznę i finansowe (bilans, rachunek łyników lub rachunek

zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

- umowa paxhrerska lub oświadczenie partnera (w przypadku realizacli zadania

w partnersvie).
- statut organizacj i,
- oświadczenie o braku zobowiąań wobec Skaxbu Państlva, oraz braku dfugów

i rozliczeniu wczęśniejszych dotacji,

- oświadczęnię o zapewnieniu minimum 10 % kosztów realizacji zadalia.



VI. Termin i tryb wyboru of€rty,
ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostalię ZafrLięszczone na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy w Kołaczkowie otaz w BIP w terminię 14 dni od zakottczęnia

postępowania koŃusowego.

ofeńy złożone na nięwłaściwych drukach, niekompletne lub Złożone po telminie Zo§taną

odrzucole z plzyczyn formalnych.
Gmina Kołaczkowo wesprze zadanie z pfzędmiotowęgo zakresu ofelęntowi wyłonionemu

w wyniku postępowania konkursowego.

WaruŃięm przystąpienia do konkursu jest spełnienie przez ofęręria następujących

wymogów:
- podmiot W termini ę ńożrył ofęńę
- ofertawraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełliona, podpisana

przez osoby upowaźnione do oświadczeń woli w imieniu reprezęnto,\,r'anego podmiofu

oruz opalrzona pięczęcią firmową oferenta.

Złożonę ofęrty rozpaĘ.wane będą przez Komisję KoŃursową pod względem formahym
i mer}torycznym.
D€cyzję o wyborze oferĘ i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kolaczkowo.
VII. Z^sady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawalia dotacji na wsparcie realizacji wlw zadń określają przepisy ustawy

z dnia 27 -08-ż009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 t., poz. 2077)

i ustawy z dnjta 24.04.ż003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontaxiaci€

(Dz.U. z 2018 r., poz. 450)

Wójt przyzlaje dotację cęlową podmiotowi, którego ofęfta została rłybrana

W postępowaniu konkusowym.
wójt zastrzega sobie możliwość zmliejszenia sumy przyznanych środków finansowych na

rcalizację zadania zleconego w przypadku zmian i ograniczeń wprowadzonych do uchwĄ
budżetowej na dany rok. W takim przypadku oferęnt możę nęgocj owaó zmniejszenię zakesu
rzeczowego zadania lub $cofać ofertę.

\łII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Realizacja zleconego orgalŁacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umolłry.

WaruŃiem zawarcia umovry dotacji jest ;

- akceptacja przez sbony postanowień umowy

- dokonanie przez oferenta korekĘ kosźorysu projektu, w plzypadku dotacji w wysokości

innej niż wnioskowana.

Zleceniobiorca zobowiązmly jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego

wedfug wzoru okeślonego w rozporądzeniu Ministra Placy i Polityki Społecznej w sprawie

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramow€go wzoru umowy o lłrykonanię zńania
publicznego i wzoru sprawozdania z rłykonania tego zadania rv ciągu 30 dni od okeślonej
w umowię daty zakończenia realizacji zadania.

Szczegółowe informacje:



Marta Błaszczyk - inspektor do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy UE,
Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, pok. nr 30 tęl. (0ól)438-03-36.

Formularzę wniosku do pobrania w Ulądzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 30 oraz na

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

W roku 2017 ogłoszono 4 otwarte koŃursy dla orguizacji pozarządowych na następującę

ii przedsięwzięcia:

1- organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo-
dotacja w kwocie 1.800,00zł
2- Organizacjaimprez integracyjnych- dotacja w kwocie 13.000,00zł

3- Orgalizacjazawodów strzel€ckich- dotacja w l§vocię 1.800,00zł
4 Orgarizacja szkolęn/warsźatów - dotacja w kwocie 1.800,00zł

WóJT
i"1,1vuLr

Teidso wasżok


