ZarządzenieNr 80/2010
WÓjta Gminy Że|azk6w
z dnia 22 grudnia2010r.
w sprawie przeprowadzeniaotwartegokonkunsuofert na realizacjęzadari pubIicznych w 2011
roku.
Na podstawieart. 5 ust. 4 i art. 13 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r. o działaInoŚcipozytku
pub|icznego
(Dz' U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z pÓŹniejszymi
i wolontariacie
zmianami),UchwałyNr
XLVI||/231/10
Rady Gminy fe|azkÓwz dnia 25 czerwca2010 r. w sprawieuchwalenia,,Programu
wspołpracyGminy fe|azkÓw z organizacjamipozarządowymina Iata 2010.2015"zarządzam co
następuje:

s 1.
1. Kierującsię intencjawspffinansowaniazadan ujętychW ProgramiewspołpracyGminy
fe|azkowz organizacjamipozaządowymina |ata2010-2015ogłaszamotwartykonkursofert
na realizacjęzadari publlcznychz zakresu kultury i sztuki, zmiezĄących do pełniejszego
zaspokajaniapotrzebi poziomuŻyciamieszkaricÓwgminy,a w szczegÓ|noŚciprowadzenia
działalnoŚci
na rzeczrozwojuamatorskiego
ruchuorkiestrdętychw gminie.
2. Zasady i tryb pzeprowadzeniakonkursuofertjak rownieŻrodzĄ zada publicznych,ktÓre
dotycząkonkursuokreśla
Nr 1 do niniejszegozarządzenia.
załącznik

s2.
Na realizaĄęzadaliwybranychw ramachww. konkursuprzeznaczasię z budŹetugminyfe|azkÓw na
na okresod 1 styczniado 31 grudnia2011kwotę:20 000zł.

s3.
1. Składosobowyi regulaminpracy KomisjiokreŚlonesą W załącznikuNr 2 do niniejszego
zarządzenia.
2. KomisjaKonkursowaocenia złoŻoneofertyw oparciuo kryteriaoceny wniosku zawartew
ogłoszeniu
o konkursie'

s4.
Wykonanie zarządzeniapowieza m Se kretarzowiG miny

s5.

Zarządzeniewchodziw Życiez dniempodjęcia.

Załącznik
nr 1
do zarządzenia
Nr 80 l 2010
WÓjtaGminyŻe|azk6w
z dnia 22 grudnia2010r.

Ogłoszenie
otwartego
konkursu
ofertnarealizację,
w formie
wspierania
zada publicznych
Gminy
fe|azkÓw
w dziedzinie
ku|tury
i sztukiw201trdiu.
l. Gel konkursu:
Ce|emkonkursujest wyłonienle
ofert i ztecenieorganizacjom
pozaządowymdo realizacjizada(l
pub|icznych
Gminyw dziedzinie
kulturyi sztuki,zmiezajqcych
do pełniejszego
zaspokajania
potzebi
poziomufycia mieszkacÓw gminy,a W szczegÓ|noŚci
prowadzenia
działa|noŚci
na rzeczrozwoju
amatorskiego
ruchuorkiestr
gminie.
dętych
w
ll. Termln realizacji zada :
Konkurs
obejmuje
zadania,
ktÓrychrea|izacja
rozpocznie
sięniewczeŚniej
1 stycznia2011r, azakoflczy
niepÓŹniej
niz31grudnia
2011roku'
ll|.Rodzajezadali iwysokość środkÓwfinansowych przeznaczonych na rea|izacje
tych zada w roku 2011 oraz wietkośćśrodkÓwrn4ydatkowana
na podobne zadania w
2O1Oroku.
WyszczegÓlnienie zadari

Prowadzenie
działa|noŚci
na rzeczrozwoju
amatorskiego
ruchuorkiestr
dętychw gminie,prowadzenie
działalnoŚci
szko|eniowejwŚrÓd
dziecii młodziezy
w zakresiegryna
instru
mentach
dętych,
organizowan
ie koncertoworkiestr
dętychpodczasimprezgminnych,
jakrÓwniez
okolicznoŚciowych
rocznic i promocjadorobkuartystyczneg
o
orazkulturalnego
pozagranicami
Gminy.

Kwota

Kwota

środkÓw w

planowanej

roku 2O1O

dotacji na okres
1.01-31.12.2011

20 266,54 zł

^

'c--

lV. Zasady przyznawaniadotacji:
Zasadyprzyznawania
dotacji
narealizację
pzepisy.
wyzejwymienionych
zadanokreŚ|ają
' Ustawy
224 Wietnia2003r.o dzia3alnoeci
potytku
publicznego
(Dz.U.nr96,poz.873ze.
i o wolontariacie
zm.),
. UstawY
z 27sierpnia
publicznych
2009rokuo finansach
(Dz.U. nr 157,poz.1240ze zm.),
' UstawY
z 7 kwietnia
1989r.Prawoo stowarzyszeniach
(j.t.
Dz,U.22001r.,
nr79,poz.855ze zm.)
' Uchwa'yNr XLVIIII 231110 RadyGminy-elazkwz dnia25 czerwca2010r. w sprawieuchwalenia
-elazk
wsp-'pracy
Gminy
pozarzldov'/ymi
w z organizacjami
,,Programu
na lata2010-2015'
.
1' Podmiotami
uprawnionymi
do złozenia
ofertysą,działające
Wdziedzinie
pozaządowe
ku|tury
i sztukiorganizacje
jednostkami
niebędące
publicznych
flnansow
pzepisÓwo finansach
w rozumieniu
pub|icznych
i niedziałające
w ce|u
osiągnięcia
zysku,posiadające
prawną
osobowoŚĆ
w tymstowazyszenia
i fundacje
orazinnepodmioty
okreŚlone
w
pozytku
art.3 ustawyo działalnoŚci
publicznego
i o wo|ontariacie
z terenugminyŻe]azkÓw.
2'ZłoŻona
oferta
musibyÓzgodna
z Wzorem
okreŚ|onym
w Rozporządzeniu
Ministra
Pracyi Po|ityki
Społecznej
z dnia
27grudnia
(Dz.
2005r.
U.nr264,po2.2207)
w sprawie
wzoruoferty
realizacji
zadaniapublicznego,
ramowego
wzoru
umowyo wykonanie
zadaniapub|icznego
i wzorusprawozdania
z wykonaniatego zadania,oraz posiadaĆ
następujące
załączni
ki:
. v'/yciąl
(wazny
z rejestru
3 miesiące
oddatyuzyskania),
- aktualny
statut,
- sprawozdanie
finansowe
za rok2010,
- oŚwiadczenie,
Żeoferent
pub|iczno.prawnych
niemazobowiazan
pa stwa,jednostek
wobecbudzetu
samoządu
terytorialnego
orazinnychpodmiotow
publicznym,
o charakteze
. udokumentowanie
wkładu
własnego
wykazanego
w ofercie,
- sprawozdanie
merytoryczne
za rok2010,

W pzypadkuzłożenia
kserokopii
żądanych
dokumentÓw
Wymaga
pzez oferenta
się ich potwierdzenia
na
każdej
stroniekserokopii.
4. ZłoŻenie
ofertyniejestrÓwnoznaczne
z przyznaniem
dotacji,
|ubpzyznaniem
dotacjiwe wnioskowanej
wysokości.
Dotację
narea|izację
zadania
podmioty,
otrzymają
ktÓrych
ofeĄ zostaną
wybrane
w postępowaniu
konkursowym.
5. Rozpatrywane
będąwyłącznie
ofeĘ kompletne,
złozone
według
obowiązującego
Wzorui w terminie
okreŚ|onym
W
pkt.Vl ogłoszenia
konkursowego.
6. ĘsokoŚĆdotacji
d|awybranej
ofertyokreŚ|ona
będziekaŻdorazowo
Wodrębnej
umowie.
7.Umowa
może
byĆzawarta
naczasokreŚ|ony,
niedłuzszy
nizdo31grudnia
2011roku.
8' Roz|iczeniu
będąpod|egały
jaki finansowy
zarÓwno
środki
z dotacji,
wkład
własny
oferenta
okreś|ony
w kosztorysie,
stanowiącym.załącznik
do umowy
z oferentem.

V. Warunki realizacji zadania:
1. Dopuszczasię mozliwoŚĆ
przenoszenia
wydatkÓwzawartychw kosztorysie(będącymintegralnq
częŚĆumowy)do
wysokoŚci5 % środkow
pomiędzypozyĄamikosztorysu.
W innym pzypadkuma zastosowanieRoz.V||lpkt'5

/^h,,ł

nr 1.
niniejszego
zaĘcznika
pub|iczne
przezpodmioty
niemoiebycrealizowane
niebędqcestronąumowy.
2.Zadanie
3. Pzewidywana
dotacjaniemożezostaćwykozystanana:zakupyinwestycyjne,
nagrodypieniężne'
gospodarczej,
prowadzenie
remontybudynku,
realizację
zada jużzleconychdanejjednostce
działalności
jakiekolwiek
poliĘcznej'
projekty
przezGminę,prowadzenle
działa|ności
dyskryminujące
osobylubgrupy.
Vl.

Termin składania ofert:

''Konkurs
1.ofertyna|ezy
w zamkniętych
kopertach
z napisem
ofert.ku|tura
i sztuka2010r.''dodnla 13
składac
poczty
|ubza poŚrednictwem
w UzędzieGminyfe|azkÓwpok.Nr10.
2011rokudogodz'14.00,
osobiŚcie
stycznia
poterminie
niebędą rozpatrywane.
2, ofefi złoŻone
poczty|iczysiędatawpływu
złoŻonych
za poŚrednictwem
do UG fe|azkÓw
3. W ofertach
Ul.
Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
(maszynowo,
wydruk
komputerowy
lubliterami
1.ofeĘ nalezywypełniac
czyte|nie
drukowanymi)'
w terminie
do 14dnipoupływie
terminu
składania
ofert'
2.ĘbÓr ofertnastąpi
zostaną
formalnych.
na niewłaŚciwych
drukach|ubniekompletne
odzuconez przyczyn
3. ofertyzłoŻone
kryteria:
4.Przywybozeofertbędąbranepoduwagęnastępujące
L.p.

Kryteria

1

ZoodnoŚcofertvz tematemkonkursu.

2.

dla odbiorcow.
Ranoaproiektui ieqoatrakcvinoŚĆ

3.

Możliwoścrea|izacjiprojektu przez oferenta (posiadana baza

WaqakMerioww pkt.
1-5
1-15
1 -15

|okalowa, spzętowa, zasoby rzeczowe, kwalifikac[e osob
realizuiacvch
zadanie).

4.

1 -30
ocena kalkulacjikosztowprqektu (pzejzystoŚĆ,ce|owoŚĆ,
szczeqÓłowoŚc
kaIku|acii, zaanlaŻowan
ie Środkowwłasnvch
)'

5.

1-20

projektu
(zeszezegolnym
Liczbauczestnikow
uwzg|ędnieniem
osob
niepełnosprawnvch
i wvk|uczonvch
społecznie).

6.

podobnych
prqektÓwW popŻednich
DoŚwiadczenie
w rea|izacji
okresach.

7.

Znaczeniepromocvine
dla qminv.
punktowmozliwvch
Razemsumamaksvmalna
do uzvskania

1-10

1-5

100

i kwa|ifikowane
wymogiforma|ne,
będąocenione
będzieprzezKomlsjęKonkursową
ofertyspełniające
5. ZłoŻone
powołaną
przezWojtaGminy'
w konkursie
dopuszcza
sięmozliwoŚĆ
dokonania
wyboru
więcejnizjednejoferty.
zada okreŚlonych
6.W ramach
dotacjipodejmie
WÓjtw formiezarzqdzenia.
7,DecyĄeo wybozeofertyi udzieleniu
o pzyznaniu|ubodmowieprzyznania
dotacji.Decyzjao pzyznaniu
8. oferentotzymujepisemnąinformację

od niejodwołanie.
jestostateczna,
co oznaczażeniepzysługuje
dofinansowania
orazna tablicy
Pub|icznej
lnformacji
w Biu|etynie
zostanieogłoszona
Konkursu
o rozstzygnięciu
9. |nformacja
Uzędu GminyfelazkÓw.
ogłoszew siedzibie
aktachUzędu
pozostanąw
do nichdokumentacja
Wrazzzałączoną
do konkursu
ofertyzgłoszone
10.Wszystkie
oferentowi.
Gminyi niebędąodsyłane
Vll|. ogÓ|ne warunki realizacji zadania publicznego.
dotacjina reallzacjęzada w
WojtaGminyw sprawiewyboruoferti udzielenia
1. Na podstawiezarządzenia
(wzorumowy
umowyze z|eceniobiorcami
i sportuw roku2011,zostanązawartepisemne
fizycznej
ku|tury
dziedzinie
2005r. W sprawiewzoruofertyreaIizacji
z 27 grudnia
społecznej
ministrapracyi po|ityki
okreŚlarozpoządzenie

z wykonania
i wzorusprawozdania
zadaniapublicznego
o wykonanie
wzoruumowy
publlcznego,
ramowego
zadania
(Dz.U.z 2005r.nr264,po2.2207)'
tegozadania
projektu,
w pzypadku
korektykosztorysu
jestdokonanieprzezoferenta
zawarciaumowyna dotację
2. Warunkiem
innejniŻwnioskowana.
w wysokoŚci
pnyznania
dotacji
nie
w terminie
zadaniapubIicznego
z wykonania
jest do złoieniasprawozdania
zobowiązany
3. Zteceniobiorca
pracyi
ministra
Wrozpoządzeniu
WzoruokreŚlonego
według
zadania,
rea|izacji
nii 30 dnipozakoriczeniu
dłuŻszym
Wzoru
ramowego
2005r. W sprawiewzoruofertyrealizacjizadaniapublicznego,
z 27 grudnia
politykispołecznej
tegozadania(Dz.U. z 2005r. nr 264,
z wykonania
i wzorusprawozdania
zadaniapublicznego
o wykonanie
umowy
po2.2207'1.
pzedstawionymi
i finansowymi
organizacyjnymi
musibyĆzgodnez warunkami
sprawozdanie
4. Pzedmiotowe
ofercie.
w złoionej
spoządzenia
w roku2011wymagają
zadania
narealizację
z oferentem
zawartej
zmianyumowy
5. Wszelkie
w formiepisemnej.
aneksudowlwumowy

Załąc.zniknr
2
Nr 80 12010
do zarządzenia
WÓjtaGminyfe|azkÓw
z dnia22 grudnia2010r.

sl
Do pzygotowania
i pzeprowadzenia
konkursu
otwartego
ofertnazadaniepn..'RealizaĄizadalipublicznych
Gminy
pełniejszego
potzeb i poziomuŻyctamieszkacÓw
w dziedziniekuItury
zaspokajania
i sztuki,zmlerzĄących
do
gminy,a WszczegÓlnoŚcl
prowadzenia
na rzeczrozwoju
dziatalności
amatorskiego
ruchuorkiestrdętychw gminie
składzie:
Wznaezamkomisjęw następującym
- Paweł
o Pzewodniczący
Sobczak
o sekretaz AnnaSar
- BeataSzkudlarek
o członek
o cztonek Mirosława
Kłodziska

$2

1. ZadaniemKomisjijest
ocenawnioskÓw
zgłoszonych
w ramachotwartego
konkursu
na
ofertw formiewspierania
realizacji
zadaniapublicznego
Gminyfe|azkÓww zakresiejakw $1według
usta|onych
kryteriÓw
wyboruoferty.
2. Komisjadziała
regulaminem
zgodniez poniŻszym
orazharmonogramem.
3. Za organizacjiprac
Komisjiodpowiada
Pzewodniczący
komisji.
4. Komisjaoceniawnioskiw siedzibieUzęduGminyfe|azkÓw,ktÓryzapewniaKomisjiodpowiednie
warunki
pracy.
pracyKomisjiopracowuje
5. Harmonogram
Pzewodniczący.
pzekazryanyjestKomisji.
6. Harmonogram
jejwnioskÓwzgodniez harmonogramem,
7. Komlsjadokonuje
ocenypzedłoionych
umożliwiającym
terminowe
podpisanle
umÓw.
8. Komisjapodpisujedek|aracje.
bezstronności
i poufności
dla każdego
ocenianegowniosku.
poekt będącypzedmiotemocenyw takim
9. W pzypadkugdyczłonekpozostaje
z podmiotem
składającym
stosunkuprawnym
lubmiędzynima tympodmiotem
zachodzitakistosunekosobisty,ktÓrymogłby
wywołaĆ
wątpliwoŚci
co do bezstronnoŚci
tegoczłonka,
WÓjtwykluczategoczłonka
z uzędu |ubnajegowniosekz prac
pzedmlotem
naddanympCIektem
będącym
oceny.
jakoŚĆ
podejmowanych
10. Komisjajest odpowiedzia|na
za
decyzji.Postępowanie
członkaKomisjiniezgodnez
reguIaminem
orazzasadąbezstronnoŚci
i poufnoŚcipowoduje
wszczęcieprzezWÓjtaprocedurymającejna
ceIuodwołanie
W takimpzypadkuWÓjtwyznaczyinnegoczłonkaKomisjido oceny
tegoczłonka
z komisji.
wniosku.
pzez Komisjęsą wyłącznie
11.Przedmiotem
ocenydokonywanej
wnioski,ktÓrezostałyupzedniopozytywnie
podwzg|ędem
ocenione
formalnym.
12, KaŻdyczłonekKomisjidokonujeocenywnioskuindywidualnie,
na podstawie,,Siatkiocenywniosku",
wg
jak w $ 3.
kryteriÓw
jestpzez tzech cztonkÓwKomisji.
13.Kazdywniosekoceniany
punktow,
14'ocenęko cowąwniosku
stanowi
łączną
|iczbauzyskanych
zgodniez siatkąocenywszystkich
cztonkÓw
Komisji.
15. W pzypadkustwierdzenia
niekompletnoŚci
wniosku,Komisjaodzuca wniosekwraz z odpowiednim
uzasadnieniem.
pzypadkach,KomisjamożezwrÓciĆsię do wnioskującego
16. W wyjątkowych
i uzasadnionych
o uzupełnienie
wniosku
o brakujące
dokumenty
czy lnformacje,
okreś|ając
terminichdostarczenia.
17. Wszelkiemateriaty
dotyczące
ocenywnioskÓwsą pzechowywane
w siedzibieUzędu Gminyfe|azkÓw.

s3

\

Siatka oceny wniosku:
lmię i nazwisko
oceniającego:

Nr wniosku:

Tytułprojektu:

Nazwa wnioskodawcv:

TAK /NlE
wniosekiestkompletnv:
Czv złoŻonv
Waga kryteriÓww
L . p Kryteria
pkt.możliwado
uzyskaniapzez
oferenta
1

ZgodnoŚĆ
konkursu.
ofer$z tematem

1-5

2.

Rangaprojektuijego atrakcyjnoŚÓ
dla
odbiorcÓw.

1-15

3.

przezoferenta
MoiliwoŚćrea|izacji projektu
(posiadan
zasoby
a baza|oka|owa,
spzętowa,
rzeczowe,
kwalifikacje
osobrealizujących
zadanie).

1- 15

4.

(pzejzystoŚĆ, 1 - 3 0
ocenakalkulacj
i kosztÓwprojektu
kalku|acji,
ceIowoŚĆ,
szczegołowoŚĆ
zaangaŻowan
ie środ
kowwłasnych).

5.

prqektu(zeszczegÓlnym
LiczbauczestnikÓw
i
uwzględnieniem
osÓbniepełnosprawnych
wykluczonych
społecznie).

6.

i podobnychprojektÓw 1 - 1 0
DoŚwiadczenie
w rea|izacj
w popzednichokresach.

7.

promocyjne
Znaczenie
dlagminy.

RazemsumapunktÓw

Liczbauzyskanych
pkt.przez oferenta

1 -20

1-5
100

Uzasadnieniei rekomendacjawielkoŚci dofinansowania:

Data

:
Podpisosobyoceniającej

