
Załączniknr 4
do Zarządzeria

Wójta Gminy Kołaczkowo
Nr 183/20l8 z dnia 7.03.20l8r .

Wójt Gminy Kołaczkowo
na podstawie alt. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożl4ku publicznego'' i o wolontariacie lDz.U z 20I8t. poz. 45Ol oraz uchwały Rady Gminy Kołaczkowo
Nl XXXID2OD01'7 z drt 3.11.20l7t. w sprawie przyjęcia rocznego progmmu w§półpracy Gminy
Kołaczkowo z organizacjami pozarządowpni

og}asza
OTWARTY KONKIrRS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA
PUBLICZNEGO GMII..IY KOŁACZKOWO

W RoKU 2018
Organizacja szkolenia/warsztatów

Konlr.rrrs adresowany jęst do podmiotóW wymienionych w afi. 3 ust.3 oraz art. 1l ust. 3
przywołanej ustawy.

Opis zadania:
Realizacja programów edukacyjnych dla mieszkńców Gminy Kołaczkowo:

a) promocja i propagowanie poszerzania wiedzy/ nowych umiejętności
b) integracja uczestników

W ocenie projektów w podanyrrr wyźej zakesie brane będą pod uwagę plzedę wszystkim te
zadania, |łćre są spójne z podanym opisem. Zadania powirury aktywizować osoby
w róźnym wieku.

I. T€rmin i warunki realizacji.
Zńanie możebyć realizowane w okesię od 16.04.2018 do 31,12.ż0l8r,
Wysokość środków finansowych pzezraczonych na realżację zadania wynosi:
2 x 2.000,00 zł. W famach tego konkursu planuje się plzyznaó 2 dotacje do wysokości
2 000,00Zł kńda.
Zlecanle zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokośó
udzielonej dotacji z budżefu gminy dla danego pĄektu nie może przeboczyó 90Yo

całkowitych jego kosźów.
KoszĘ lrwalifikowalne:
- wyżywienie uczęstników
- zakup sprzętu niezbędnego dla zorganizowania waxsźatódszkolenia
- koszty §ynagrodzeń osobowych np. osób prowadzących
- koszty administracyj no- biurowe
- kosźy wynajmu sali do przeprowadzenia szkolenia./warsźatu

II. Termin, miejsce i warunki składania ofert.
OfeĘ nalezy składać na formularzr, którego wzóI stano,wi załącznik nr l do Rozporządzenia
Ministra Pracy i PolĘki Społeczrrej z dnia 17 sierpnia 2016 (Dz. U. 2016 poz.1300) w
sprawie wzoru oferty rcal|zacji zadaniaplsblicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego oIaz wzorv sprawozdania z rłykonania tego zadada



W Uźędzie Gminy w Kolaczkowie, Plac Reymonta 3, pokój 22- Sekletariat.

Oferty powinny być umieszczone w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: KONKUR§:

,,ORGANIZACJA SZKOLENWWARSZTATÓW"
Oferty nalęzy składaó w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2018 r. do godz. 15:00. Oferty

przesłarre faksem bądź drogą eleklronicmą nie będą rozpatrywane. Wnioski łysłane pocżą
- zatęrlllrirl złożęlia oferty uwa]ża się datę wpływu do Urzędu Gminy, OfeĄ wpływające po

,ii tęrminie nię będą rozpat}rir'ane.
III. Kryteria §to§owane przy dokonaniu wyboru ofeń.

Przy wyborze ofert pod uwagę będą brane:

- wartość męr}toryczna oferty,
- komplęhość ofęrty,

- dotychczasowę dośWiadczenie ofęrenta p4 realizacji zadń,
- przewidyvane efekty,
- moźtiwości organizacyjne, materialne i kadrowe.

Preferowane będą projekty:

- obejmujące jŃ największą liczbę uczestnikó,w z tęręnu Gminy Kołaczkowo

- proponujące systemowe metody pracy,

- zakladające kontynuację M kolęjnych lalach

Iv. Kryteria, jakie muszą §pelniać organizacje pozarządowe składające ofertę,

- Posiadanie osobowości prawnej lub tak zwanej ułomnej osobowości prawnej,

- Działalność minimum na terenie Województwa Wielkopolskiego,

- Numer ogólnego rachunku bankow€go,

- Prowadzenie księgowości,
- Brak zobowiązań wobec Skarbu Pańsnrya,

- Brak długów i rozliczone wcześniejsze dotacje uzyskane z innych zródeł,

- Wlrrażenie zgody na opublikowanie informacji dotyczącej realizacj i powierzonego

zadan|ą
- Poddanie się konholi dotyczącej real|zacji zadania.

v. wymagane doł(umenty.

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 1ub innę dokumenty

potwierdzaj ącę stafus prawny oferenta,

- sprawozdanie merytorycme i filansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek

zysków i shat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

- umowa partnę$ka lub oświadczenie partnera (w przlpadku realizacji, zńania
w partnęrstwię)

- statut organizacj i,
- oświadczenie o braku zobowiązń wobec Skarbu Państwa, oraz braku długów

i rozliczeniu wcześniejszych dotacji,

- oświadczenię o zapewnieniu minimum 10 % kosztów realizacji zadania.



VI. Termin i tryb wyboru ofeĘ.
ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie tonkursu ofert Zostanie zamięszczonę na tablicy

ogłoszeń Uruędu Gminy w Kołaczkowie olaz w BIP w terminię 14 dni od zakończen|a

postępowania konkursowego.

Ofęrly złożole na nięwłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminię zostaną

odtmcotrc z ptzyczyn formalnych.
Gmina Kołaczkowo wesprze zadanie z przedmiotowego Zakręsu oferentowi wyłonionemu

w wyniku postępowania konkursowego.

Warunkięm pzystąpi€nia do koŃursu jest spełnienię przęz ofel.ęrr'a następujących

wymogów:
- podmiot w terminię ńożył ofsĘ,
- ofertawraz z zńącznikami powinna być kompletna, czlęlnie wypełniona, podpisana przez

osoby upowa]żnione do oświadczęń woli w imięniu replezęntowanego podmiotu oraz

opatrzona pieczęcią firmową ofęrenta.

Złożorc ofęĘ lozpaĘ,wane będą przez Komisję Konkursową pod względem formalnym

i mer}.toryczn}.rn.

Decyzję o wyborze oferł i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kołaczkowo.

YIL Zasldy przyznawania dotacji.
Zasady ptzyznawania dotacji na wsparcie realizacji w/tł zadń okeślają przepisy ustawy

z dria ż'L08,2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20|7 t., poz. 2077)

i ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności poĄrtku publicznego i o wolontadacie

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

Wójt ptzyznaję dotację celową podmiotowi, lćórego ofęfia została wybrana

w postępowaniu konkuśowym.
Wójt zaslrzęEa sobie możliwość zmniejszenia sumy przyznanych środków finansowych na

rcalizację zadmia zleconego w przypadku zmian i ogtaniczeń łprowadzonych do uchwaĘ

budżetowej na dany rok. W takim przypadku ofelent może negocjować zmnięjszenie zakręsu

rzęczovlego zadania lub rłycofać ofertę.

VIII. ogólne warunki realżacji zadania publicznego.

Realizacja zleconego orgalizacj:t pozarządowęj zadania następuje po zawarciu umowy.

Warunkięm zawarcia umo§T dotacji jest :

- akcep|acja przez sffony poslanowień umowy

- dokonanie pźez oferenta koreĘ kosżorysu projektu, w przypadku dotacji w wysokości

innęj niż vTioskowana.
Zleceniobiorca zobowiązanyjest do złożęnia sprawozdania z wykonania zadania publicznego

według wzoru okeślonego w rozporządzeniu Minisha Pracy i Polityki Społecznej w sprawie

wzoru ofeńy lealizacji zadania publicznęgo, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicmego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w ciągu 30 dni od okęślonej

w umowie daty zakończeniarcalizacji zadani.a,

Szczegółowe informacj e:

Szczegółowe informacje:



Marta Błaszczyk - inspeklor do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy UE,
Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, pok. nr 30 tel. (06l)438-03-36.
Formularze wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 30 oraz na
www.kolaczkowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe i www.bip.kolaczkowo.p1.

IX. Informacja o środkach dla NGO w ramach konkursów w roku 2017
W roku 2017 ogłoszono 4 otwaxtę koŃursy dla orgafizacji pozarządowych na następujące

.::; przedsięwzięcia:

1- Organizacja wyjazdu kulfuroznawczego dla ręncistów i ęmerytów z Gminy Kołaczkowo-
dotacja w kwocie 1.800.00zl

ż- Organizacjaimprezy integracyjnej- dotacja w kwocie 13.000,00zł
3- Orgalizacja zawodów strzeleckich- dotacja w kwocie 1.800,00zł
4 - Organizacja szkolen/warsztatów dotacja w kwocię 1.800,00zł

WóJT,
Na}li)ą

Teresą wąsząk


