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Zarządzenie Nr 87/2012
WÓjta Gminy ik|azkÓm
z dnia 18 grudnia 2012roku
w sprawie przeprowadzenia otwartegokonkursu ofert na realizację zada publicznych
w 2013 roku.
Na podstawieart. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnta24 kwietnia2003 r. o działalności
pozytku pobli.^"go i wolontariacie(Dz.TJ.z20|0 roku,Nr 234 poz t536 z pÓzniejszymi
''''i*u-i
), UchwałyNr )oOVl 53l|2 Rady Gminy ŻdrazkÓwz dnia 8 listopada 20t2 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu wspÓłpracy Gminy ŻelazkÓw z organizacjami
pofiku publicanego na
pozarządowymi i in"ymi podmiotami prowadzącymi działalność
,,,
rok 2013 zatządzamco następuje:
$ 1.
1 . ogłaszamotwarty konkurs ofen na rea|izacjęz-adanpubli cznych z zakresu kultury i
5't,'ki, arierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu zycia
na |zecz rozwoju
mieszkaricÓw gminy, & W szczegÓlnościprowadzetia działa|ności
amatorskiegoruchu orkięstr dęĘch w gminie.
2. ogłoszeniestanowi załąc;lrliknr 1 do niniejszego zarządzenta

$2.
Komisja Konkursowa ocenia złoŻoneoferty w oparciu o kryteria oceny wniosku zawarte w
ogłoszeniuo konkursie.

$3.
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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til jta Gminy ielazk w
z dnia 18 grudnia2012 roku

ogłoszenie
otwartegokonkursu ofert na powiezenie zadania publicznegow sferze
kultury i sztuki .
I. Rodzaj zadaniaz szerzente i upowszechnianie kultury mtJzyczrtejpoprzez prowadzenie
orkiestry dętej , organizację w na instrumentach dętych , udaał' w przeglądach i koncertach
II. \ilysokośćśrodk w publicznychpmeznaczonych

na realizację zadania:20 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. w otwartym konkursie ofert mogą brać udział':
. orgalizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dria 24 kwiefiria 2003 r. o działalności
pofiku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.22010 r. Nr 234,po2.1536 ze zm.),
. osoby prawne i jednostki organizacyjne działającena podstawi e przepisÓw o stosunku
Paristwa do KościołaKatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paristwa do
innych kościołÓwi związkÓw wyzraniowych oraz o gwarancjach wolnościsumienia
i wyznania, jeŻe|iich cele stafutowe obejmująprowadzenie działa|ności
pozytku
publicznego,
. stowarzyszenia j ednostek samorządu terytorialnego'
. spÓłdzielnie socjalne,
. spÓłki akcyjne i społki z ograniczonąodpowiedzialnościąorazkluby sportowe będące
społkami działającymina podstawie przepisÓw ustawy z drua25 czenltca20|O r. o sporcie
(Dz.U. Nr |27 , poz. 857, ze nn.), klÓre rue działająw celu osiągnięciazysku otaz
prze7llaczającałość
dochodu narealizację celÓw statutolvych otaznie przeznaczajązysku
do podziafu między swoich udziałowcÓw, akcjonariuszy i pracownikÓw,
prowadząc e działalmość
statutową w zakresie odpowiadaj ącym zadaniom.
2.Pruyntanie dotacji nasĘli nazasadzie powierzeula wykonaniazadaria publiczlego.
3. W ramach dotacji pokrywane będąjedynie niezbędne koszĘ, ktorych poniesienie jest
merytoryQ7Iuleuzasadnioneibe4pośredniozvY|ązanezrealizacjązadanta.
4. Dotacja nie moŻebyć wykorzystanana: dotowanie przedsięwzięć, ktÓre sądofinansowanę
zbudŻetumiasta lub jego furrduszy celowych na podstawie odrębnych przepisÓw, pokrycie
deficytu nea\izowanych wcześniejprzedsięwzięć, zakup budynkÓw lub lokali, zakup
gruntÓw, działalnośćgospodarcząpodmiotÓw ubiegających się o dotację, udzielanie pomocy
poliĘcm|ąi religijną.
osobom fizycznym lub prawnym, działa\ność
5. Wysokośćdotacji moŻębyć inna niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferentowi przysługoje prawo negocjowania zmrltejszenia zakręsu rzeczowego zadanta lub
rezy gnacji z,jego r ealizacji.
IV. Termin i warunki realizacii zadania: zadarttepowinno byi nealizowane w okręsie od
dnia 20.0l .20|3 r. (iednak nie wcześniejrui dzięitpodpisania umowy) do 3 |.|2.20|3 r.
według warunkÓw zawarĘch w umowie.
V. Termin i zasady składania ofert:

l . oferty sporządzone według wzoru okręślonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznejz dnia I5 grudnia 20l0 r. w sprnwie wzoru oferty i ramowe4o wzoru umowy
doĘczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 20l ] r. Nr 6, poz. 25) moŻnaskładaÓosobiścielub przesłacpocztąw
nieprzekracza\nymterminiedodnia10stycznia}}L3 r.godz.1500naadres:IJrząd Gminy
Że|azkow ,62-8|7 ŻeLazkÓw (decydujedata \Ąrpływu).
2. Do oferty naLeĘ załączyćnastępującedokumenty:
a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
lub inne dokumenĘ potwierdzające stafus prawny oferenta i umocowanie osÓb go
reprezentujących,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotÓw składającychofertę
wspÓlną niz wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właŚciwego
rejestru _ dokument potwierdzający upowairrienie do działaniaoferenta(-Ów).
3. Kopie załączanychdokumentÓw powinny być poświadczoneza zgodnośiz oryginałem
przez osobę uprawnioną do składaniaoświadczenwoli w imieniu oferęnta.
VI. Tryb i kryteria wyboru ofert:
oferty będą oceniane w dwu etapach na podstawie poniŻszych kryteriow ocęny.
Etap I oceny _ zgodnośÓoferty Z wymogami formalnymi.
l.p
I

2

J

4
5
6
7

taVnie
Kryterium formalne
Czy oferta złoŻonazostaław termrrue
wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
Cry oferta złoŻonana właściwym
formularzu wskazanym w ogłoszeniu o
konkursie?
Czy oferta podpisarla zostałaprzez
upowainione do tego osoby?
Czy oferta zawiera wszystkie wymagane
załączntki?
Cry ofertajest odpowiedzią na
ogłoszony konkurs?
Czy podmiot składającyofertęjest
uprawniony do jej złoŻeruazgodnie z
ogłoszeniemo konkursie?
Czy zadanie, klÓrego dotyczy oferta' jest
objęte celami stafutowymi organi zacji
składaiąceiofertę?

Możliwośćuzupełnienia

uzupełnienia,
Brak możliwości
ofena odrzucona
Brak możliwościuzupełnienia,
oferta odrnrcona
Do uzupełnieniaw ciągu 3 dni
od otrzymania informaci i

Do uzupełnieniaw ciągu3 dni
od otrzymaniainformacii
Brak mozliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona
Brak możliwościuzupełnienia'
oferta odrzucona
Brak mozliwości uzupełnienia,
oferta odrzucona

Etap II oceny _ do etapu II dopuszczone zostanąoferty, ktore spełniająwszystkie kryteria
formalne.

L.p

Kryteria

I

Zeodnośćoferty z tematem konkursu.
Ranga proiektu i jego atrakcyjnośćdla odbtqłgÓul

2.
3.
4.

Wagakryteri wwpkt.

l-5
1-15
Mozliwośćrea|izacjiprojekfuprzez oferenta(posiadana 1 - 1 5
baza lokalową sprzętowa,zasobytzeczowe,
kwalifikacie osÓb realizuiących zadarlte).
I -30
ocena kalkulacii kosztÓw projektu (pr,ejrrystość,

/
/

5.
6.
7.

cel owo śi, szcze gÓłowośćkalkulacj i, zaangaŻowanię
środkÓwwłasnych).
Liczba uczestnikÓw projektu (ze szczegÓlnym
uwzględnieniem osÓb niepełnosprawnychi
wykluczonych społeczrrie).
Doświadczeniew realizacji podobnych projektÓw w
poprzednich okresach.
Znaczetie promocyine dla erniny.
Razem srrmamaksyma|napunktÓw mozliwych do
uzyskania

| -20
1- 10
I -5
100

|. . Kaidy członekKomisji Konkursowej dokona indywidualnej oceny ofert, prrydzie|ając za
kazde kryterium oceny odpowiednią ilośćpunlrilÓw.
2. ocena koricowa oferty jest średniąaryhnetycru|ąz ocen wystawionych przez
poszczęgÓlnych członkÓw Komisj i Konkursowej .
3. Do dofinansowania zostaną zaproponowaneofeĘ wedługkolejnościwynikającej z
otrzymanej ilościpunktÓw, odrębnie dla kazdego rodzaju zadartta.
4. wÓjt Gminy Że|azkÓw dokona ostatecznegowyboru ofert biorąc pod uwagę otrzymaną
przez ofertę liczbę punktÓw oraz wielkośÓ środkÓwprze7f,Iaczonychnazadaria.
5. W prrypadkuprzynlania oferentowi dotacji w kwocie ruŻszejruz wnioskowana oferent
moŻenegocjować zmriejszenie zakresu rzęczowego zadantalub wycofać swoją ofertę.
6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publi cntej wiadomościw
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zelazkow.pl oraz na tablicy
ogłoszeriUrzędu Gminy
vrr. Zrea|uowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkośćudzielonego
dofinansowania:
1. W 20ll roku udzielono dotacji nazadante ,,Upowszechnianie lailtury muzycznej w
zalcresie ąmatorskiego ruchu zespołÓw dętych,, rea|izowane przez ochotnicząStruŻPoŻarną
w Tykadłowie ' w wysokości20 000'00 zł.
2. W bieŻącymroku udzielono dotacji nazadartte ,,Upowszechnianie kultury muzycznej w
zalłresie amatorskiego ruchu zespołÓw dęĘch,, rea|izowane przez ochotnicząStruŻPoŻaną
w Tykadłowie ' w wysokości20 000,00 zł..
vI[. Podmiot, ktÓremu zostanie przyznarta dotacjabędzie zobowiązany do zawarciaumowy
na realizację zadania, a po rea|izacji do złoŻeniasprawozdania z jego wykonania
w nieprzek*racza\nymterminie 30 dni od zakoóczelia zadartta,wedfug wzoru określonego
w rozporuądzeniu, o ktÓrym mowa w punkcie V.
Ix. od decyzji wÓjta Gminy Żę|azkÓw w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nię
stosuje się trybu odwołania.

BliŻsze informacje mozna uzyskać wIJrzędzie Gminy w Żelazkowie , tel. 62 7678263
WzÓr ofeĄ dostępnyjest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Że|azkowte
www.zelazkow.pl.
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