ZARZĄDZENIE NR 0050/34/2017
WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
Z DNIA 13 marca 2017r.

w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z
2016r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwałą nr XX/ 158 /2016 Rady Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, na rok 2017
zarządzam:
§1
1.

2.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy GoczałkowiceZdrój w 2017 roku, w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2

Ogłoszenie zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Gminy, a także na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goczałkowicach-Zdroju.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/34/2017
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 13 marca 2017r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.,
w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym
I. Zakres rzeczowy zadania
1. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży: organizacja wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej w okresie letnim, w tym z programem profilaktycznym
2. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:
a) prowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży,
b) prowadzenie działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne
wzorce zachowań dla dzieci i młodzieży,
c) wspieranie stowarzyszeń prowadzących działania podtrzymujące abstynencję osób
uzależnionych oraz promujących zdrowy styl życia,
d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – uczestnictwo w zajęciach
kulturalnych i sportowych wraz z realizacją programu profilaktycznego.
II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 11.908 zł
III. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
2. podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
IV. Zasady przyznawania dotacji:
1.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Sekretariacie Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój, adres: 43-230 Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13.
2.

Oferty należy składać na formularzu określonym przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia ( Rozporządzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań; opublikowane w Dz. U. poz. 1300; wzór oferty załącznik nr 1.

3.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji
2) statut
3) dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta
/oferentów, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów

4.
5.
6.

składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru
4) oświadczenie czy oferent jest płatnikiem podatku VAT
5) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do tego
samego przedmiotu działalności
6) umowę, o której mowa w art.14 ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, jeżeli organizacje składają ofertę wspólną
W przypadku składania kserokopii dokumentów wymagane jest potwierdzenie „za
zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentacji.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być mniejsza od wnioskowanej.

V. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań nastąpi w 2017r. tj. tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2017r.,
przy czym realizacja zadania, o którym mowa w części I.1. nastąpi w okresie lipiec-sierpień
2017r.
2. Z budżetu Gminy mogą być dotowane zadania realizowane na terenie Gminy
Goczałkowice-Zdrój na rzecz mieszkańców lub zadania realizowane z udziałem osób
zamieszkałych na terenie Gminy
3. Posiadanie przez oferenta odpowiednich zasobów rzeczowych i kadrowych.
4. Finansowy wkład własny na realizację zadania publicznego.
VI. Terminy składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadań
publicznych z zakresu –wpisać odpowiednio z zakresu rzeczowego określonego w pkt. I” ,
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkolna 13, w terminie do
dnia 7 kwietnia 2017r.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Oferty niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo albo złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
2. Wójt Gminy unieważnia konkurs jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta albo żadna ze
złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) wartość merytoryczna projektu: 0-5 pkt
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, : 0-5 pkt
3) proponowana jakość wykonania zadania, w tym: dostępność realizowanego
przedsięwzięcia dla mieszkańców, trwałość, przewidywana liczba odbiorców,
zapotrzebowanie społeczne, kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania:
0-5 pkt
4) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym: świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków: 0-4 pkt
5) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł: 0 -5 pkt
6) inne - doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, rzetelność i
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji: 0- 4 pkt.
4. Ocena i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni po upływie terminu ich złożenia.

5. Oferty są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.
6. Do realizacji wybrane zostaną oferty, które uzyskały największą liczbę punktów, przy
czym nie mniej niż 50%.
6. Wyniki konkursu ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Gminy.
7. O podjętych decyzjach składający ofertę są powiadamiani pisemnie.
VIII. Warunki zawarcia umowy:
1) w razie konieczności – aktualizacja harmonogramu realizacji zadania
2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – aktualizacja
kosztorysu realizacji zadania.
IX. Pozostałe informacje
1.W 2016r. nie realizowano zadań publicznych tego samego rodzaju.
2. W 2015r. zrealizowano 1 zadanie publiczne tego samego rodzaju. Całkowity koszt
realizacji zadania – 1.120 zł, w tym dotacja – 560,00 zł.
3. Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016r.
wyniosła 169.708 zł. Wysokość dotacji przekazanych podmiotom wymienionym w art. 8 ust.1
pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 168.000 zł
4. Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których
mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015r.
wyniosła 79.090 zł.

