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ZARZĄDZENIE NR 0050.d ?. r,on
WOJTA GruNY DOBROMIERZ

z dnia*L sĘcznia2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Dobromięrz z zakręsu kultury ftzycznej oTaz organlzowanla festiwali, przeglądów i'spektakli:
teatralnych, literackich , muzycznych i filmowych w 2017 roku.

Na podstawie art. i8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 13 ustawy z dnia
24 kwiętnia 2003 r. o dzińalności pożl.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz.ż39 i395 zpóźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/141/16 Rady Gminy Dobromierzz dnia27
pńdziernika 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobromierz z
organizacjaml pozarządowymi oraz Innymi podmiotamt prowadzącymi działalność poźytku
publicznego na20l7 rok, zauądza się,co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy
Dobromierz pod nazwq Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali,
przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród
mieszkańców Gminy Dobromierzw 2017 roku.
2. Zlecenię realtzacji zadan publicznych określonych w ust. 1, nastąpi w formie wspierania
zadńv\rrazz udzieleniem dotacji budzetowej na dofinansowanie tchrealtzacjl
3.WkoŃursiemogąuczestniczyćpodmiotyokreślonewart.3ust.2i3ustawyzdnia
24 kwietnia2003 roku o działalności pozy{ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016 r,
poz.239, poz. 395), realtzujące statutowe zadanla w zakresie kultury fizycznej
i sportu oTaz organizowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich,
muzycznych i filmowych.
4. Tręść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowt załącznlk do niniejszego zarządzęnia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamteszazęnrę:
i) w Biule§nie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz,
3) na stronie internetowej Gminy Dobromierz.

§ 3. Wykonanie zarządzeniapowierza się Sekretarzowi Gminy Dobromierz,

§ 4. Zarządzenie wcho dzi w życie z dniem podpisania.



Załqcznik
do Zarzqdzenia nr 0050.14.20l7

Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 27 sĘcznia 20]7 r.

WOJT GMINY DOBROMIBRZ

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ

PUBLICZNYCH Z ZAI{RESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ
ORGANIZOWANIA FESTIWALI, PRZEGLĄDOW I SPEKTAKLI: TEATRALNYCH,

LITERACKICH, MaZYCZNYCH I FILMOWYCH w 2017 ROKU

I Rodzaj zadania

.\, Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwait, przeglądów i spektakli:
teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w
2017 roku.

CeIę zadarla:
1) organizowanie zĄęc, zawodów orazimprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu

lokalnym i ponadlokalnym,
2) udziŃw za-wodach w ramach współzawodnictwa spońowego,
3) prowadzenie zajęó treningowych.
4) organtzaĄafestiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich,muzycznycht

filmowych

II Wysokość środków publicznychprzeznaczonych na realizacj ę zad,ania

Wysokośó środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku
68.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

III Zasady przy znaw Lnia dotacj i

I. Zasady przyznawania dotacji oraz postępowania konkursowego na reallzację wlw zadania
określają przepisy:

a) ustawy z dniaL4 kwietńa2003 r. o działalności pożl.tku publicznego i o wolontariacie
(Dz, U. z2016 r. poz. 239, poz. 395),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia ż009 t. o finansach publicznych (Dz. IJ. z 2013 r. poz. 885 z
poźn. zm.).

2. W konkursie mogą uczestnicąló orgarizacje pozarządowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożfiku publicznego
i o wolontariacte (Dz. U . z 2016 r., poz. 239, poz, 395).
3, Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzenl,em
Wójta Gminy Dobromierz.
4. Komisja może vzależńc rozpatrzenie oferty od złożęnia (w określonym pTzez siebie terminie)
dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych podmiotowi.
5. Złożeńe oferfy nie jest równoznacznę zprzyznaniem dotacji.



6. Dotacja j estprzyznawana do wysokości środków zaplanowanych w uchwale budZetowej.

7. W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla ktorych łączna kwota
wnioskowanej dotacji przehoczy poziom zap|anowanych na zadanie środków finansowych,
dopuszcza się moźliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niżwskazano w ofercie.
8. W przypadku wyboru oferry, zlęcenie realizacjizadanianastąpi w formie wsparcia zadańa.
9"Przękazane środki publiczne otgatizacja lub podmiot są zobowiązanę wykorzystać zgodnie
z celem, na jaki zostńy przekazute.
10. Środki niewykorzystane w terminach przewidzianych w umowie należy zwrócic bez
węzwaniaw terminie 7 dninarachunęk Gminy Dobromierz.
11. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz waruŃi realizacjt zadanla zostaną określone
kńdorazowo w umowie,
12. Wójt Gminy Dobromierz może odmówić podmiotowi wyłonionęmu w konkursie
podpisania umowy w przypadku, gdy okaze się, że zostńy ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności podwazaj ące wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
13. Podmioty uczestńczące w otwar§im konkursie ofert i ubiegające się o dotacj ę narealizację za-

dńpowinny:
a) posiadać osobowość prawrą lń upowżnienie jednostki nadrzędnej posiadającej osobowośc

prawną do ńożeńa oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowlłni
irozliczeńa rrmowy,

b) ńo4ó w terminie i w sposób cz1Ąelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadarrti uczciwej kon-
kurencji, gwarantującą wykonanie zadańaw sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c)vqkazaó posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry mającej stosowne

umiejętności.
d) v"ykazać posiadanie wkładu własnego.

14. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
a) poniesione przedterminem rozstzygńęcia otwartego konkursu ofeń,
b) ńemviryane bezpośrednio z realizacją danego zadantą
c) zĘtńu opłat i kar umownych,
d) poniesion e na przy gotowanie oferry,
e) na prowadz enię dzińalności gospo darczĄ,

fl na zakupy inwestycyjne i remonĘ, których realizacjanie jest częśctązgłoszonego projektu,

g) prowadz eńe dzińalności politycznej,
h) zakup budynków, lokali, gruntów lub innych nieruchomości,

15. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania według wzoru
stanowiącego zńącznik rrr 3 do rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 3 września 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
rcalizacjt zadania publicznego otaz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z2016 r. poz.1300).

IV Termin i warunki realizacji zadania

l. Zadania mlJsząbyc realizowanę w sposób ciągŁy w 2017 roku, a podmioty, które zadania te

r ealizuj ą powinny p o si adać niezbędne do świ adczeni e.

2. Zadańę naleĘ realizowac z najwyższą starannością, zgodnte z zawańą umową oraz

obowiązującymi standardami w zakresie opisarrym w ofercie.

v Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacjt zadania publicznego

według wzoTll określonego w zńączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 3 września 2016 r. w sprawie wzorów ofert i wzoru umów z rcalizacjt
zadaniapublicznego (Dz. U . z 20l 6 r. poz. 1 300).



2. Oferty naleĘ składać w sekrętartacie Urzędu Gminy Dobromierz, w nieprzel<raczalnym
terminię do dnia 17 lutego 2017 roku do godz. 1500. Korespondencja dotyczącakonkursu ofert
kierowana do Urzędu Gminy powinna byc przesyłanalprzekazywana na adres: Urzędu Gminy
Dobromierz, Pl. Wolności 24,58 - 170 Dobromierz, w kopercie z dopiskiem ,,KONKURS
2017". Oferty nte ńożone we wskazanym terminie, lub które wpłyną pocztą po tym terminie,
nie będą objęte procedurą konkursową.
3. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej
wwrł,,bip.dobromierz.p1 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Dobromierz,Plac Wolności 24.
4. Ofeńy należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podaniemnazry zadania
zamięszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
5. Oferta musi być opieczętowana i podpisanaprzez osoby, które zgodnie z postanowieniami statu-
tu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobo-
v,,Lązń fi nansowych i zawlęr ańa umów.
6. Do oferty składanej na konkurs należy zńączyc:

a) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący olgany uprawnione
do reprezentacji,

b) dokument stanowiący o podstawię dzińalności (aktualny !\rypis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub odpowiednio lvyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające sta-
fus prawny oferenta i umocowanie osób go reptezentujących). JężeIi od daty wystawie-
nia dokumentu upĄmęło więcej niZ 3 miesiące, a dane organizaĄi nadal są aktualne, or-
ganizacja składa dodatkowo oświadczenie, że dane zawalie w reiestrze
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dziefi składania ofeńy,

c) oświadczenie o zobowiązaniu się do terminowego wykonania wspieranego zadania,
d) sprawozdanie mery.toryczrrc 1finansowe za ostatni rok.

7. Załączniki do oferty przedkładane w formie kserokopii należy potwierdzić za zgodnośc
z aryginńem,
8. W konkursie mogą uczestńczyó orgańzacje pozatządowe, podmioty wymienione w ar1. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzińalności pozytku publicznego i o wolontariacte (Dz.
U, z2016 r.,poz.ż39,poz.395) pod warunkiem, żeich cęle statutowe przewidują prowadzenie
działalności obj ętej konkursem.
9,Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadanla realizowane tarzęcz mieszkań-
ców gminy Dobromierz.
10. Obowiązek sporządzenia kompletnej oferty spoczywa na Oferęncie.
1 1. Na zadanie wyłonione w otwarĘm konkursie ofęrt Oferent nie moze ubiegaó się o inne do-
datkowe środki finansowe zbudżęttt gminy Dobromierz.

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofeń

1. Wybór ofert do realizacji i t5lm samym ostateczne rczstrzygięcie konkursu nastąpi do 14 dni
roboczych licząc od dnia, do którego należy składać oferty,

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana
zarządzeniem Wój ta Gminy Dobromierz.

3. Do zadań Komisji KonkursowĄ należy:
a) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
b) określenie zakresu Tzeczowego, formy przyznawania dotacji oraz kwoty dotacji,
c) opiniowanie zgłoszonych ofert.

4. CzłoŃowie komisji koŃursowej rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności
kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Za organizację
pracy komisji odpowiada jej przewodniczący.
5. Komisja sporządza pisemny protokół, kwalifikując złożonę oferty do otrzymania dotacji

i określając ich wysokość. Wynik prac komisji podlega zatwrcrdzenluprzęz Wojta Gminy
Dobromierz.
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6. Dopuszcza się mozliwość uzupełnienia trclrybieri forrnalnych i składania na wriosek komis.ji
dodatkowych informacj i lub dokurnentów dostępnych podmiotorvi.
7 . W ptzypadku nieusunięcia wskazanyclr uclrybień formalrrych i niezłożenia na r,vniosek
komisji dodatkowych informacji oferla nie będzie rozpatrywana.
8. Przy wyborze oferty komisia konkursowa będzie brała pod uwagę:

krweria formaine:
1) Do udziału w konkursie ofert (ocerry merytorycznej) dopuszczony zostatrie Ofererrt. litóry,
spełnia Łącznte następujące wymogi fotmalne:

a) jest organtzacją pozarządową lub tez inną jednostką, której celenr statutowynr jest
prowadzenie działalności pozytku publicznego,

b) jego celami statutowymi jest prowadzenie zadań z zakresu kultury flz5,czne.j i sportLr .

organizow-anie fbstiwali. przeglądórv i spektakli: teatralrryclr. literackich. 1-1-11-1zvcznr.,ch i

filmow,l,clr wśród mieszkańcórł, Gnriny Dobromierz,
c) dysporruje odporł,iednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji określonego zadania.
d) przedŁoży kornpletną ofertę w terminie określonym rv ogłoszeniu.
e) przedstawi kalkulację kosztów zadania uwzględniającą udział 1inansowych środkórł,

własnych lub środków pozyskanych na reallzację danego zadanla od innych podmiotorv
w wl,sokości przyna.jmniei 10% całkowitego kosztu zadania.

0 wykonał i prarł,idłowo rozliczył zadanie realizor,r,allc lv 2016 roku. irrł,zględr-ria.iac

sposób rozll,czenla się z otrzyrrranej w tym okresie dotacji oc1 GnTin1, Dobrornierz -

dotyczy tych podmiotów, które realizowały zadania zlecone przęz grnilrę rv 2016 r.
2) Oferenci, przystępujący do konkursu ofer1, którzy nie mają możlir,vości sanrodzielnei
realtzacji zadanła, powinni załączyc do oferty, pod rygorem niewazności. dokumenty
potwierdzające mozliwość wykonania pełrrego zakresu programLl zadanta w,e rł,spółpracy ze
rvskazanym w ofercie podmiotem (osoba flz":,czna lub prarvna tlp.: tlnlo\va przyrzeczęnla
zawarcia Lllnowy o rvspolrre.j realizacji zadania. itp")
Krvteria nrcr} torr czlle:
a) ocena merytoryczrra atrakcyjności oferty,
b) wysokość własnego wkładu finansowego,
c) ocena mozliwości technicznyclr realiza cjl zadania pTzez o1-elenta.

d) kwalifikacje osób realizrrjących zadanie,
e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

f, udział śroclków rłłasnych lub pozyskany-ch z inni,ch zrodeł na realizac.ję zadania.
g) ocena dotychczasowej działalności oferenta rł,dziec'lzinie objętej of-erta.

h) dotyclrczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

VII Informacja o wspieraniu przez Gminę Dobromierz zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu, organżowania festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych,
literackich)muzycznych i filmowych w roku poprzednim

W roku 2016 na zadania w zakresie kultury fizycznĄ i sportu przeznaczono kwotę
61,500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00i500).

VIII Postanowienia końcowe
1. Wójt Gminy Dobromierz informuje o wynikach konkursu popTzęz umieszczenie informacji
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobromierz otaz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip. dobromierz.pl,
2.Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o wynikach w terminie 14 dni od jego
rczstrzygnięcia.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Dobromierz w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest
podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zlecęniobiorcą (oferentem).



4. Zlęceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zarł,arciem unrowry. zobowtązany iest
do dostarczenia koordynatoro\,vi ds. współpTacy z olganizacjarf], pazarządor.vynri:

a) zakanlizowanego kosztot,ysti projektu podpisanego ptzez osob_v ł.tporvazniotre rł, przl,padkł"t

ptzyznania dotacji lv wy5gftości innei niz rrynioskowana,
b) zaktualizowanego harnronogramu realizacjt zadania plrblicznego podpisanego ptzez osoby
rłpowaznione,
c) oświadczenia o zgodności odpistr z rejestrtr ze stanern plawnyn i faktycznytn rv dniu
poclpisania umo\ły,
d) innyclr dokumerrtórv rłl,mienion;zgh łv ogłoszenirt.
Przekazante dotacji na rvsparcie ltrb por,vierzenie zadari publicznycil nastąpi po podpisarriLr

Llmowy:
a) w całości, w ciągtr 14 dni od daty podpisania ulno\q/
b) r.v transzach w terminach ustalonych w umowie.

5. Po zakończeniu zadania zlecerriobiorca zoborviązany jest do złożenla sprawozdairia
z wykolrania zadanta publicznego weciłtrg \Ąlzol,u określonego w- Rozporządzerriu Ministra
Pracy i Polityki Społeczrrej z dnia 3 rł,t,ześnia ż0I6 r. lł, spl,alvie rł,zorórł of'ert i tvzorór,r, utttórł,

dotyczącyclr rcaltzacji zadail prrbiiczrryclr QTaZ sprarvozdari
z wykotrania tego zadania (Dz. U. z2016 r, poz. 1300).

6. Dodatko\^rych informacji i wyjaśnień dotyczącyclr Konkulsu udziela Mariola Gęsior -

koordynator do splaw współpracy Gminy Dobronrierz z olganizacjarrri pozat,ządor,rrylni,

pracolvnik Urzędu Gminy, Plac Wolności24,tel, (74) 85 86 206,

w{
Jerzy


