WoJT GMINY xoŚcleRzYNA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zada publicznych
Gminy Kościerzyna w roku 2018

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
io wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.z dnia 2018.02.28) orazna
podstawie uchwały Rady Gminy Kościezyna Nr xl322l17 z dnia 27 października 2017 r. W
Konkurs organizowany jest zgodnie

o działalnościpozytku publicznego

sprawie: ,,Programu wsp łpracy z organizaĄami pozarządowymi l innymi podmiotami w rozumieniu
przepisow ustawy o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok''
l. Konkurs ofert obejmuje następujące zadania priorytetowe:

o

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrownywanie szans tych rodzln i osob.
Pielęgnowanie tradycji oraz rozwoju świadomoŚci regionaInej, obywatelskiej i kulturowej.
Edukacja, oświatai wychowanie.
DziałalnoŚÓ na rzecz os b niepełnosprawnych.
Wypoczynek dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury.
Upowszechnianie kultury tizycznel i sportu.

.
o
o
.
o
o

Pzewidywana wysokoŚ środkowprzeznaczonych na realizaĄę zada
1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
Wyrownywanie szans tych rodzin i os b: 7.000 zł
W 2017 r. na realizai1ę zada w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy KoŚcierzyna
kwotę w wysokości 7.000 zł.
.

2)

Pie!ęgnowanie tradycji oraz rozwoju świadomościregionalnej, obywatelskiej i kulturowej:
15.000 zł
W 2017 r. na realizację zada w tym zakresie przeznaczono zbudŻetu Gminy Kościerzyna
kwotę w wysokości 15.000 zł.

3)

Edukacja, oświatai wychowanie: 7.000 zł
W 201 7 r. na realizacj ę zada w tym zakresie przeznaczono z budŻetu Gminy KoŚcie rzyna
'
kwotę w wysokości 5.000 zł.

4)

Działalnośćna rzecz os b niepełnosprawnych: 6.000 zł
W 2017 r. na realizację zada w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy Kościerzyna
kwotę w wysokości 5.000 zł.

5) Wypoczynek dzieci i młodzieŻy: 5.000 zł
w 2017 r. na realizację zadari w tym zakresie przeznaczono zbudŻetu Gminy Kościerzyna
kwotę w wysokoŚci 5.000 zł.

6)

Kultura, sztuka, ochrona dobr kultury: 30.000 zł
W 2017 r. na realizai1ę zada w tym zakresie przeznaczono zbudŻetu Gminy Kościerzyna
kwotę w wysokości 27.000 zł.

7)

Upowszechnianie kultury fizycznĄ i sportu: 10.000 zł
W 2017 r. na realizację zada w tym zakresie przeznaczono z budżetu Gminy KoŚciezyna
kwotę w wysokości 10.000 zł.

!l' Konkurs adresowany jest do podmiotow wymienionych W ustawie o działalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie tj.:
1 ) organizaĄi pozarządowych,
2) Podmiotow wymienionych W art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoŚci pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Dotacja może być udzielona organizacji pozarządowej, kt ra ma siedzibę na terenie Gminy
Kościezyna lub prowadzi działalnośna terenie Gminy Kościezyna.
ltl. Warunkiem pzystąpienia do konkursu jest złożenie, bądŹ przesłanie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26 marca 2018 r. (włącznie) oferty zgodnej ze Wzorem określonym W
rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorow ofert i ramowych wzor w um w dotyczących realizacji zada publicznych oraz wzorow
sprawozda z wykonania tych zadan (Dz. U. poz. 1300), do Uzędu Gminy KoŚciezyna, ul.
Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna. o złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu
Gminy. oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione oraz złoŻone po terminie nie będą
rozpatrywane.
lV. Do oferty naleŻy dołączyć:
1) aktualny dokument określającyosobowośćprawną, np. odpis z KRS;
2) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z numerem;
3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera W pzypadku realizaĄi zadania w partnerstwie.
V. W jednym konkursie podmiot uprawniony może złoŻyćmaksymalnie dwie oferty. Załączniki
takie jak: odpis z KRs i oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z numerem
Wymagane są tylko w 1 egzemplarzu.
Vl. Oferta powinna by zgodna ze statutem organizacji.
Vll. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadcze woli
w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego
osobowośćprawną.
Vlll. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie dotacji.
lX' Termin realizaĄi zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 15 listopada 2018 r. W
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wojta Gminy Kościerzyna, termin realizacji zadania można
przedłużyćdo dnia 28 grudnia 2018 r.

X.

Wnioskowana kwota dofinansowania nie może przekraczać 8oo/o wartościcałego
przedslęwzięcia. Wkład własny organizacji pozarządowej W Wysokościminimum 20o/o wartości
przedsięwzięcia może być określony zarowno w formie finansowej, jak i wkładu rzeczowego'

Xl. ocbnę ofert przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Wojta Gminy Kościerzyna.
ZłoŻone oferty podlegają wstępnej ocenie formalnej pzeprowadzonej przez Sekretarza Komisji
Konkursowej, ktory może wezwa organizację do uzupełnienia brakow formalnych w terminie
maksymalnym 5 dni; zaWąd formalny oferty pzyjmuje się:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

złoŻenie oferty
złoŻenie oferty
złoŻenie oferty
złoŻenie oferty
złoŻenie oferty

po terminie;

na niewłaściwymformularzu;
przez podmiot nieuprawniony;
wypełnionej w sposob nieczytelny (uniemozliwiająCy przeczytanie);
niekompletnie wypełnionej;

złoŻenie oferty zawierĄącej błędny termin realizaĄi zadania inny niŻ podano W
ogłoszeniu konkursowym
7) złoŻenie oferty bez wymaganych załącznikow;
8) złoŻenie oferty i załącznikow bez podpisow osÓb upoważnionych;
9) dołączenie do oferty kopii dokumentow bez potwierdzenia zgodności z oryginałem;
10) złozenie oferty zawierającej błędną kalkulację pzewidywanych koszt w realizacji
zadania;
1 1) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera W pzypadku wskazania w ofercie
partnera przy realizacji zadania;
;

Uzupełnienie brakow formalnych dotyczy może wyłącznie błędow formalnych określonych W
punktach od 7) do 11). oferta, ktora nie zostanie uzupełniona Iub zawiera błędy formalne inne niż
wskazane w punktach 7) do 11) nie jest rozpatrywana,.

Xll. Pzy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę

W szczegoIności następujące kryteria:

1. merytoryczne:

zgodnośzadania z zadaniami gminy oraz zadaniami

statutowymi organizacji

pozarządowej,
korzyścipłynące dla mieszkanc w gminy i uczestnikow projektu,
dokonania organizaĄi w realizacji podobnych przedsięwzięć,
perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne żrodłajego dalszego finansowania,

2. finansowe:

koszt realizaĄi zadania oraz oczekiwana Wysokość dotacji,
zasadnoŚć planu rzeczowego i finansowego,
3. zakładani partnerzy i beneficjenci.
Xtll. oficjalne wyniki konkursu zostaną podane poprzezwywieszenie informacji na tablicy ogłosze
Uzędu Gminy Kościezynaoraz na stronach Biuletynu lnformacji Publicznej i oficjalnej stronie
internetowej Gminy Kościerzyna: www.koscierzvna.p!. ogłoszenie wynik w konkursu nastąpi nie
poŹniej nlż do dnia 20 kwietnia 2018 r.
X!V. ostateczną decy4ę o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wojt Gminy Kościerzyna. od
decyzji Wojta W sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
XV. Podstawą do realizaĄi zadania będzie podpisana przez strony umowa.
XV!. Dotacja nie będzie udzielana na:
1) budowę, inwestycje i remonty, z wyjątkiem gdy remont stanowi warunek konieczny do
realizacJi zleconego zadania, w szczeg lnościgdy obiekt, w ktorym ma być on prowadzony
jest własnościąGminy Kościezyna;
2) zakup budynkow, zakup grunt w;
3) działalnośćgospodarczą;
4) pokrycie deficytu działalnoŚci organizacyjnej, wsteczne finansowanie projektow;
5) pokrycie koszt w utzymania biura (chyba, Że stanowi niezbędny element realizacji
projektu);

6) działalnośĆpolityczną i religijną.
7) na cele nie związane z działalnościąstatutową organizaĄi.

8) .organizacjom, ktore nie wywiązały się lub nie rozliczyły zzawarlych z gminą umow.
9) na dotowanie przedsięwzięć, ktore już są dofinansowane z budŻetu gminy lub jej funduszy
celowych na podstawie przepisow szczegołowych.
XVll. W jt Gminy Kościezynazastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i unieważnienia
konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Xvlll. Wojt Gminy Kościerzyna lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do kontroIi ioceny
realizaĄi zadania.

lnformacji
a.

w sprawie

czaia@koscierzvna. pl

konkursu udziela Agnieszka Cza1a,

tel.

58 686-59-80, e-mail:

