
ZARZADZENIE Nr 54/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

z dnia 9 maja 2012 r.

w sprawie ogloszenia wynikow otwartego konkursu ofert na realizacjf zadan
publicznych Miasta i Gminy Chorzele w 2012 roku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, 15,
16 i 19, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3, w zwiazku z art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwaly nr 108/XIII/l 1 Rady Miejskiej w Chorzelach z
dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad wspolpracy
Miasta i Gminy Chorzele z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego na rok 2012 zarzadzam, co nast^puje:

§1

Oglosic wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadafi publicznych Miasta i Gminy
Chorzele w 2012 roku w zakresie dzialalnosci wspomagajacej rozwoj wspolnot i spolecznosci
lokalnych, a takze w zakresie kultury, turystyki i dzialah na rzecz dzieci i mlodziezy.

§2

Przyznac nizej wymienionym organizacjom i podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku
publicznego srodki finansowe na sfinansowanie zadan publicznych w zakresie dzialalnosci
wspomagajacej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych:

Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa planowanego Oczekiwana Przyznana
zadania publicznego kwota dotacji

celowej (w zl)
kwota dotacji
celowej (w zl)

1. Ochotnicza Straz

Pozarna w Zarebach,
Zareby 77

06-333 Zareby

Utworzenie w

remizie OSP

centrum

kulturalnego i
rekreacyjnego Zarab

100 000,00 100 000,00

§3

Przyznac nizej wymienionym organizacjom i podmiotom prowadzacym dzialalnosc pozytku
publicznego srodki finansowe na dofinansowanie zadan publicznych w zakresie kultury,
turystyki i dzialah na rzecz dzieci i mlodziezy:

Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa planowanego Oczekiwana Przyznana
zadania publicznego kwota dotacji

celowej (w zl)
kwota dotacji
celowej (w zl)

1. Ochotnicza Straz

Pozarna w

Rzodkiewnicy,
Rzodkiewnica 6a

Organizacja festynu
kulturalnego dla
mieszkancow wsi

Rzodkiewnica

2920,00 2 000,00



06-333 Zareby
2. Chorzelska Fundacja na

rzecz Dzieci i Mlodziezy
ul. Zabia 3

06-330 Chorzele

Przygoda z nauka^ -
Iskierka 2012

3000,00 2500,00

3. Chorzelska Fundacja na
rzecz Dzieci i Mlodziezy,

ul. Zabia 3

06-330 Chorzele

Dzieh Dziecka z

Iskierk^ - rajd
rowerowy sladami
zabytkowej
architektury

1410,00 1000,00

4. Oddzial Rejonowy
Polskiego Zwiazku

Emerytow, Rencistow i
Inwalidow w Przasnyszu,

ul. sw. Wojciecha 3
06-300 Przasnysz

Tarn tezjest
ciekawie - Chorzele

2012

3000,00 2000,00

5. Ochotnicza Straz

Pozarna w Zarebach,

Zareby 77
06-333 Zareby

Udzial w

Miedzynarodowym
Festiwalu

Artystycznym ,.MY
XXI WIEK" w

Slonecznym Brzegu
(Bulgaria)

3000,00 2500,00

RAZEM: 13 330,00 10 000,00

§4

Dotacje, o ktorych mowa w § 1 niniejszego Zarzadzenia, zostana^ przekazane na podstawie
odrebnej umowy pomiedzy Gmina^ Chorzele a organizacjami pozarzadowymi wymienionymi
w § 2 i 3 niniejszego Zarzadzenia, zgodnie z wzorem okreslonym Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§5

Te organizacje pozarzadowe i podmioty prowadzace dzialalnosc pozytku publicznego, ktore
otrzymaly dotacje nizsza^ od oczekiwanej, sa zobowiazane zlozyc zaktualizowany
harmonogram i kosztorys planowanego zadania publicznego, zgodnie z wzorem stanowiacym
zalaczniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarzadzenia.

§6

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§7

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr
jeateSiczepankowska



WZOR

(pieczec podmiotu realizujacego zadanie)

nazwa realizowanego zadania

/ahjc/iiik nr 1
Do Zarzadzenia Nr

Burmistrza

Miasta i Gminy Chorzele
Z dnia

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIALAN

9. Harmonogram"

Zadanie publiczne realizowane w okresie od do

Poszczegolne dzialania w zakresie
realizowanego zadania

publicznego1'

Terminy realizacji poszczegolnych
dziatan

Oferent lub inny podmiot
odpowiedzialny za dzialanie

w zakresie realizowanego
Zadania publicznego

Sporzadzono dnia

Pieczec imienna i podpisy osob upowaznionych do skladania oswiadczeri woli (zgodnie ze statutem):

1

2

1) Opis zgodny z kosztorysem.



WZOR

(pieczec podmiotu realizujacego zadanie)

nazwa realizowanego zadania

Zalaeznik nr 2

Do Zarzadzenia Nr

Burmistrza

Miasta i Gminy Chorzele
Z dnia

ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztow:

z tego
~ z finansowych Koszt

J irodkow do pokrycia z
-Z

b
a

wlasnych. wkladu

Vi

o o Koszt
z tego srodkow osobowego, w

Lp. Rodzaj kosztow1'
c

•o

••—.

VI

o
a

E

'51
N

calkowity
(wzl)

do pokrycia
z wnioskowanej

z innych zrodel,
w tym wplat

tym pracy

spolecznej

o
O dotacji (wzl) i oplat czlonkow

—

N
adresatow i swiadczen

Vl

O zadania wolontariuszy
publicznego5'

(wzl)
(w zl)

I Koszty merytoryczne^
po stronie ...(nazwa
oferenta)J>
1)
2)

11 Koszty obshigi4' zadania
publicznego. w tym
koszty administracyjne po
stronie ... (nazwa
Oferenta)3'
1)
2)

III Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji
po stronie ... (nazwa
Oferenta)3':
1)
2)

IV Ogolem:



2. Przewidywane zrodla finansowania zadania publicznego

1. Wnioskowana kwota dotacji zl %
2. Srodki finansowe wiasne5' zl %
3. Srodki finansowe z innych zrodel ogolem (srodki finansowe

wymienione w pkt 3.1. - 3.3.)"'
zl %

3.1. wplaty i opiaty adresatow zadania publicznego3' zl %
3.2. srodki finansowe z innych zrodel publicznych (w szczegolnosci:

dotacje z budzetu panstwa lub budzetujednostki samorzadu
terytorialnego, funduszy celowych, srodki funduszy
strukturalnych)5'

zl %

3.3. pozostale5' zl %
4. Wklad osobowy(w tym swiadczenia wolontariuszy i praca

spoleczna cztonkow)
zl %

5. Ogolem (srodki wymienione w pkt 1—4) zl 100%

3. Finansowe srodki z innych zrodel publicznych7'

Nazwa organu
administracji

publicznej lub innej
jednostki sektora

finansow publicznych

Kwota srodkow

(wzi)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)

o przyznanie srodkow
zostai(-a) rozpatrzony(-
a) pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze

rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia -
w przypadku

wnioskow (ofert)
nierozpatrzonych do

czasu zlozenia

niniejszej oferty

TAK/NIE"
tak/nie"
TAK/NIE"
TAK/NIE"

Uwagi, ktore mogq miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Sporzqdzono dnia

Pieczec imienna i podpisy osob upowaznionych do skladania oswiadczen woli (zgodnie ze statutem):

1.

2.

1) Nalezy uwzglednic wszystkie planowane koszty, wszczegolnosci zakupu uslug, zakupu rzeczy, wynagrodzeri.
2)Nalezy wpisac koszty bezposrednio zwiazane zcelem realizowanego zadania publicznego.
3)Wprzypadku oferty wspolnej kolejni oferenci dolaczaja dotabeli informacje o swoich kosztach.
4) Nalezy wpisac koszty zwiazane zobsluga i administracja realizowanego zadania, ktore zwiazane sazwykonywaniem dzialaii o

charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, wtym obsluga finansowa iprawria projektu.
5) Dotyczy jedyniewspierania zadania publicznego.
6) Niepotrzebne skreslic

7) Wypetnienie fakultatywne - umozliwia zawarcie wumowie postanowienia, oktorym mowa w§ 16 ramowego wzoru umowy,
stanowiacego zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 15 grudnia 2010 r. wsprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania. Dotyczy jedynie
oferty wspieraniazadania publicznego.


