ZARZADZENIE Nr 36/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 03.04.2012 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Miasta i Gminy Chorzele w roku 2012 w zakresie dziaialnosci
wspomagajqcej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych, a takze w zakresie kultury,
turystyki i dzialan na rzecz dzieci i mlodzieiy
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. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11

ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwaly nr 108/XIII/ll
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 zarzqdzam,
co nast^puje:
§1

Oglasza sie otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Chorzele w roku

2012 w zakresie dziaialnosci wspomagajacej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych, a
takze w zakresie kultury, turystyki i dzialan na rzecz dzieci i mlodziezy.
§2
Ogtoszenie o konkursie, o ktorym mowa w § 1, zamieszcza sie w Biuletynie Informacji

Publicznej, na tablicach ogloszeh znajdujacych sie w budynku Urzedu Miasta i Gminy
Chorzele

oraz

na

stronie

internetowej

Urzedu

Miasta

i

Gminy

Chorzele

-

www.gminachorzele.pl.
§3

Wykonanie zarzadzenia powierza sie pracownikowi ds. promocji miasta i gminy w Urzedzie
Miasta i Gminy Chorzele.
§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Beata Szczepankowska

burmistr;
mgr Beata Szczepankowska

Zalijcznik do Zarzadzenia nr 36/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 3.04.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
dzialajac 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. 5 ust. 4 pkt 2, art.
11 ust. 2, art. 13 ust. 1-3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwaly nr
108/XIII/ll 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
rok2012,

oglasza
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzadowych oraz innych podmiotow wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, na realizacje zadah publicznych w 2012 roku w zakresie dziaialnosci
wspomagajacej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych, a takze kultury, turystyki i
dzialan na rzecz dzieci i mlodziezy.
Cel konkursu

Konkurs ma na celu wylonienie ofert i zlecenie realizacji zadah:

A. w zakresie dziaialnosci wspomagajacej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych
miasta i gminy Chorzele; zlecenie realizacji zadah publicznych w ww. zakresie nastapi
w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.
B. w zakresie kultury, turystyki i dzialan na rzecz dzieci i mlodziezy, podejmowanych
na rzecz rozwoju miasta i gminy Chorzele oraz ich mieszkahcow; zlecenie realizacji
zadan publicznych w ww. zakresie nastapi w formie wsparcia wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I.

Rodzaj zadan i wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje
zadania

Powierzenie realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj zadania

1.

Zadanie z zakresu dziaialnosci
wspolnot i spolecznosci lokalnych

1.1.

tworzenie bazy dla centrum kulturalnego i rekreacyjnego w . „„ „„„ „„ ,
Zarebach

iKwota dotacji
wspomagajacej

rozwoj 100 000,00 zl

Wsparcie realizacji zadania publicznego

Lp.
2.

Rodzaj zadania

Kwota dotacji

Zadanie z zakresu kultury, turystyki i dzialan na rzecz dzieci i 10 000,00 zl
mlodziezy

2.1.

Wspieranie przedsiewzi^c popularyzujacych tradycje, historic i|
dziedzictwo kulturowe miasta i gminy Chorzele, w tym przez

organizacje imprez kulturalnych i artystycznych oraz publikacje
wydawnictw poswieconych historii i tradycji miasta i gminy
2.2.

Wspieranie przedsiewzi^c z zakresu turystyki, majacych na celu
promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta i 10 000,00 zl
gminy Chorzele

2.3.

iWspieranie przedsiewziec skierowanych na rzecz dzieci i
mlodziezy z terenu miasta i gminy Chorzele, w tym organizowanie
imprez, konkursow, udzial w festiwalach itd., ktorych odbiorcami
beda dzieci z terenu miasta i gminy Chorzele

II. Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonycih na realizacje ww. zadah.

Na realizacje ww. zadah przeznaczone zostana srodki wydzielone z budzetu miasta i gminy
Chorzele na rok 2012 przeznaczone na dzialalnosc organizacji realizujacych zadania pozytku
publicznego.
III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje ww. zadah okreslaja przepisy:
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaialnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

-

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240 ze zm.),

-

ustawy z dnia 19 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223 ze zm.)
Uchwaly nr 108/XIII/ll z dnia 15 listopada 2011 r. Rady Miejskiej w
Chorzelach w sprawie uchwalenia rocznego programu wspolpracy z
organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art., 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i
wolontariacie na rok 2011.

2.Przyznanie dotacji na realizacje projektu w ramach zadania nastapi na podstawie umowy z
podmiotem, ktorego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3. Finansowanie powierzenia zadania wyniesie 100% calkowitych kosztow zadania.
3. Dofinansowanie wsparcia zadania nie moze przekraczac 80% calkowitych kosztow
zadania.

4. W ramach dotacji beda^ finansowane wylacznie koszty bezposrednio zwiazane z realizacja
zadania.

5. Dotacja na koszty administracyjne nie moze przekroczyc 10% kwoty dotacji.
6. Zlozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Kwota przyznanej dotacji moze bye nizsza od okreslonej w ofercie. Wowczas organizacja,
ktora zlozyla projekt, musi dokonac korekty kosztorysu i harmonogramu projektu, jesli chce
otrzymac dofinansowanie.

8. Postepowanie konkursowe jest wazne, jezeli zostanie zlozona co najmniej jedna oferta.
IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie musi bye realizowane na terenie miasta i gminy Chorzele i bye skierowane przede
wszystkim na rzecz mieszkahcow miasta i gminy.

2. Szczegolowe terminy oraz warunki realizacji zadah beda^ kazdorazowo okreslone w
umowie.

V. Termin i warunki skladania ofert

1. Termin skladania ofert wyznacza sie_ od dnia 4 do 24 kwietnia 2012 roku, do godziny
15.30. Oferty zlozone po terminie nie beda^ rozpatrywane
2. Oferty nalezy skladac osobiscie w sekretariacie Urzedu Miasta i Gminy Chorzele, ul. St.
Komosihskiego 1 06-330 Chorzele, w godzinach 7.30-15.30, lub listownie (wowczas
decyduje data wplywu).
3. Oferty nalezy skladac w zamknietych kopertach. Koperta powinna bye opisana z
oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs ofert na zadania publiczne
Miasta i Gminy Chorzele w zakresie
" (wskazac wlasciwy numer
zadania oraz okreslic, czy organizacja ubiega sie; o powierzenie czy wsparcie wykonania
wlasciwego zadania).
4. Oferty nalezy skladac na formularzu zgodnym z zaiacznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku 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). Wzor oferty oraz sprawozdania bedzie mozna pobrac ze strony internetowej Urzedu
Miasta i Gminy w Chorzelach (www.gminachorzele.pl) wraz z informacjami o konkursie.
5. Do wypelnionego czytelnie formularza oferty, o ktorym mowa w pkt 3, podpisanego
przez osoby upowaznione do skladania oswiadczeh woli, nalezy dol^czyc:
1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru (np. KRS) lub inne dokumenty
potwierdzaj^ce status prawny oferenta i umocowanie osob go reprezentujqeych,
2) aktualny statut.
6. Wszystkie kopie dokumentow musza^ bye poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez
upowaznione do tego osoby.
7. Oferta zlozona bez wymaganych zalacznikow jest niekompletna i bedzie odrzucona z
przyczyn formalnych, chyba ze oferent sklada wi^cej niz jedna oferty - wowczas
wystarczy wskazac, przy ktorej ofercie znajduja si$ wskazane zalaczniki.
8. W odniesieniu do powierzenia wykonania zadania oferent moze zlozyc nie wi^cej niz
jedna oferte.

9. W odniesieniu do wsparcia wykonania zadania oferent moze zlozyc nie wiecej niz 2
oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi
3 000,00 zl.
VI. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz terminy dokonania wyboru ofert

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie si? niezwlocznie po wplynieciu ofert na
konkurs.

2. Rozstrzygniecie konkursu nastajpi w terminie do 30 dni od uplywu terminu skladania
ofert. Wyniki konkursu zostana^ umieszczone na tablicy ogloszeh Urzedu Miasta i Gminy
Chorzele oraz na stronie internetowej (www.gminachorzele.pl) i w Biuletynie Informacji
Publicznej. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zastrzega sobie mozliwosc wydluzenia
tego terminu o 14 dni w szczegolnie uzasadnionych przypadkach.
3. Oceny formalnej i merytorycznej zlozonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa,
zlozona z osob powolanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
4. Konkurs sklada sie z dwoch etapow.
1) W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej zlozonych ofert:
a) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbe zlozonych ofert,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) sprawdza kompletnosc zlozonych ofert,
d) jesli to konieczne - wzywa do uzupelnienia ofert (o elementy dajace sie
uzupelnic - tzn. wymagane zalaczniki oraz podpisy dokumentow),
e) przedstawia Burmistrzowi oferty do odrzucenia z powodu brakow formalnych
(brak wymaganych zalacznikow, podpisow itd.) mimo wezwania do ich
uchylenia.
2) W drugim etapie Komisja Konkursowa:
a) dokonuje analizy merytorycznej zawartosci ofert,
b) odrzuca oferty niespelniajace warunku jakosci dzialania,
c) wskazuje najkorzystniejsz^ oferte lub ustala list? rankingowa wg uzyskanej
liczby punktow wraz z propozycja wysokosci dofinansowania.

5. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
1) formalne:
a) cele statutowe podmiotu skladajacego ofert? musza bye zbiezne z zadaniami
okreslonymi w ogloszeniu o konkursie ofert,
b) zlozenie kompletnej oferty, w terminie okreslonym w ogloszeniu, na formularzu, o
ktorym mowa w czesci IV ogloszenia pkt 4, wraz z wymaganymi zalacznikami.
2) merytoryczne:
Maksymalna
Kryterium oceny

ocena

punktowa

Proponowane dzialania:

skala dzialan, ich adekwatnosc do zidentyfikowanego problemu i potrzeb
adresatow projektu, pianowane metody, realnosc wykonania

20

Planowane rezultaty:

realnosc, adekwatnosc do planowanych dzialan i kosztow, trwalosc,
oddzialywanie spoleczne

20

Kosztorys:

adekwatnosc proponowanych kosztow do planowanych dzialan, zasadnosc
przyjetych stawek jednostkowych w odniesieniu do srednich cen
rynkowych, poprawnosc rachunkowa, niefinansowy i finansowy wklad
wlasny wnioskodawcy (w odniesieniu do zadah o wsparcie realizacji
zadania)
Doswiadczenie niczbedne do realizacji zadania:
w tym dotychczasowa wspolpraca z lokalnym samorzadem oraz
instytucjami
Inne kryteria wazne ze wzglfdu na tematyk? konkursu:
wzbogacanie oferty kulturalnej kierowanej do szerokiego
odbiorcow, cyklicznosc przedsi?wzi?cia.
Liczba punktow ogolem

grona

20

20

20

100

3) Nie beda rozpatrywane oferty:
a)
b)
c)
d)

zlozone na drukach innych niz wskazane w niniejszym ogloszeniu;
niekompletne;
zlozone po terminie;
dotyczace zadania, ktore nie jest obj?te celami statutowymi organizacji skladajacej
oferte;

e) zlozone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogloszeniem, do wziecia
udzialu w konkursie;

f) niemieszczace sie pod wzgledem merytorycznym w rodzaj ach zadah wskazanych
w niniejszym ogloszeniu;
g) przekraczajace wskazana w punkcie V 9 maksymalna kwote dotacji (dotyczy zadah o
wsparcie realizacji zadania).

6. Powyzsze zasady maja zastosowanie takze w przypadku, gdy w konkursie o powierzenie
lub wsparcie realizacji zadania zostanie zlozona tylko jedna oferta.

7. Decyzje o odrzuceniu, wyborze oferty, przyznaniu dotacji i jej wysokosci podejmuje
Burmistrz po zapoznaniu sie z ocena Komisji Konkursowej.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy wedlug wzoru okreslonego w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, 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 wykonania tego zadania (Dz. U. z
2011r.Nr6,poz. 25).

9. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowiazany jest do
wyodr?bnienia ewidencji ksiegowej srodkow publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
11. Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane b?dzie na podstawie sprawozdania z
wykonania zadania publicznego sporzadzonego wedlug wzoru okreslonego w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 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.
VII. Informacja o wspieraniu przez Gmin? Chorzele zadah publicznych we wskazanych
obszarach w roku obecnym i roku poprzednim, wraz z wysokosci^ dotacji przekazanym
organizacjom pozarzqdowym i podmiotom, o ktorych mowa w art. 3 ust. Ustawy o
dziaialnosci pozytku publicznego.

Zadania z zakresu dziaialnosci wspomagajacej
lokalnych:

rozwoj wspolnot i spolecznosci

Rok 2012:

Liczba dofinansowanych zadah
Liczba dofmansowanych podmiotow
Koszt calkowity dofinansowanych zadah
Koszt dofinansowania Gminy Chorzele

0

0,00 zl
0,00 zl

Rok 2011:

Liczba dofinansowanych zadah
Liczba dofinansowanych podmiotow
Koszt calkowity dofinansowanych zadah
Koszt dofinansowania Gminy Chorzele

0
0

0,00 zl
0,00 zl

Zadania z zakresu kultury, turystyki i dzialan na rzecz dzieci i mlodziezy:
Rok 2012:

Liczba dofinansowanych zadah
Liczba dofinansowanych podmiotow
Koszt calkowity dofmansowanych zadah
Koszt dofinansowania Gminy Chorzele

0
0

0,00 zl
0,00 zl

Rok 2011:

Liczba dofinansowanych zadah
Liczba dofinansowanych podmiotow
Koszt calkowity dofinansowanych zadah
Koszt dofinansowania Gminy Chorzele

5
4

24 396,61 zl
9436,00 zl

VIII. Dodatkowe informacje

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu ofert mozna uzyskac w siedzibie Urzedu
Miasta i Gminy Chorzele, ul. St. Komosihskiego 1 06-330 Chorzele, tel. (29) 751-65-32
(w godzinach 7.30-15.30), e-mail: promocja@gminachorzele.pl.

