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Załącznik
do Zarządzenia Nľ 14119

Wójta Gminy Papľotnia
z dnia t5 paź,dzieľnika 2019 r,

oRG.120.14.2019

oGŁoSZENIE

Na podstawie aľt. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. IJ. z 2018 r., poz. 450 z pőźĺ,zm. ) oruz Uchwały
Nr LIl218/18 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada2018 roku w sprawie uchwalenia

''Rocznego Pľogľamu współpľacy na rok 2019 Gminy Papľotnia z organizacjami
pozarządowmi oľaz podmiotami, o których mowa w aľt. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kvłietnia
2003r. o dział'alności poĄrtku publicznego i o wolontaľiacie''

wÓĺľ GMINY PAPRoTNIA
oGŁAsZA

II otwaľty konkurs ofeľt, na ľealizacj ę zadania publicznego na rok 2019 w zakľesĺe
podtľrymywania i upowszechnĺania tradycji naľodowej, pielęgnowania polskości oľaz

ľonľoj u śwĺadomoścĺ narodowej, obywatelskiej i kultuľowej.

Wysokośl śľodków ptzeznaczonych na realizację zadania: I 500 ZŁ.

I. Zasady przyznania dotacji

a) Podmiotami upľawnionymi do z-łoŻenia oferty są organizacje pozarząđowe i inne
podmioty, o których mowa w aľt.3 ust.2 i 3 Ustawy zdnia} kvłiętnia2003 t.
o dzíała\ności pożýku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 t., poz. 450
z pőźn. zm.), dziaŁające statutowo w obszarzę zadań publicznych. Złożona ofeľta
musi byi sporządzona według wzoru określonego w RozpotządzeniuMinistľa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 paździeľnika 2018 r. w sprawie wzoľu ofeľty
i ramowych wzorów umów dotyczących rcalizacji zadaĺ publicznych oraz wzoľu
sprawozdania z wykonania tych zadan.

b) oferta powinna zawíerać wszystkie informacje okľeślone w aľt. 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaľiacie
(Dz.U. z 2018 r.,poz.450z pőżn.zm.)

c) Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w dľodze otwaľtego
konkuľsu ofeľt, którego powyższę zadaniejest pľzedmiotem dział'alności statusowej.

d) Zlecenie realizacjí zadania nastąpi w foľmie powierzenia wykonania zadania
publicznego.

e) ZłoŻęnie ofeľty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji' Dotację na ľealizację
zadania ottzymają podmioty, któľych ofeľta zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu konkursowym.

Đ Rozpatľywane będą wyłączníe ofeľty kompletne i pľawidłowe, złoŻone według wzoru
i w terminię okľeślonym w ogłoszeniu konkuľsowym.



g) Waľunkiem przy znania dotacj i jest zawarcie stosownej umowy.
h) Śľodki pochodzące z dotacji mogą byi pľzeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów

bezpośredniozwiązanychzrea|izacjązadaĺia.

il. Teľmĺn ľealizacj i zadania

Zađaniazgłoszonedo konkuľsu ofeľt powinny byő zrealizowane w okľesie nie dłuższym
niż do 31 grudnia 20t9 r,

ilI. Warunki ľealizacji zadania

Szczegółowę waľunki realizacji zadania, oraz termin złoŻenia sprawozdania z jego

r ealizacji zo staną okľe ś l o ne w umowie o wyko nan ie zadania.

ľ. Teľmin i mĺejsce składnia ofert.
a) Warunkiem pľzystąpienia do konkuľsu jest złoŻenie wypełnionej oferty' podpisanej

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z
Kľajowego Rejestľu Sądowego, lub zgodnie z innym dokumentem potwieľdzającym
status pľawny podmiotu i umocowanie osób go ľeprezentuj ących, wTaz z wymaganymi
załącznikami zgodnej ze wzotem okĺeślonym w Rozpoľządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 paźđziemika 2018 r. w spľawie wzoru ofeĺty i
rŕrmowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoľu
spľawozdania z wykonania tego zađania.

b) ostateczny teľmin składanĺa ofeľt uplywa w dniu 4 listopada 2019 r.
c) oľ"ľty należy składać lub przesłaó pocztą tľadycyjną do Uľzędu Gminy w Papľotni

ul. 3 Maja 2, O8-lO7 Paprotnia w zamkniętej kopeľcie opisanej nazwązadania.
d) Na kopeľcie naleŻy umieścii nazwę lub adľes oferenta.
e) oferty złożone lub dostarczone po teľminie nie będą objęte pľoceduľą konkursową.

Đ Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu moŻna uzyskaó pod numoľem

telefonu (25) 63-121-10 w godzinachpľacy uľzędu.

v Wymagana dokumentacj a:

ofeľty powinny byó podpisaneptzezosoby upoważnione do składania oświadczeń woli
wraz z następuj ąc ymí zał'ącznikami :

a) aktualny vvyciąg z KRS lub innego ľejestľu,
b) kserokopia statutu (potwierdzonego zazgođĺośó z oryginaŁem),

c) spľawozdanie finansowe i meľytoryczÍLe za ubiegŁy rok (w pľzypadku kľótszej
działalności _ za okres tej działalności)

vI. Tľyb i kryteria wyboru ofert:
Komisja powołana pruez Wójta Gminy Paprotnia opiniuje ofeľty w terminie do 7 dni
od dnia, w którym upłyną teľmin skłađania ofeľt.

Prry dokonywanĺu wyboľu najkorrystniejsrych ofeľt będą bľane pod uwagę następujące
kryteria merytoryczne:

a) zgodnośó ofeľty zzadaniemokĺeślonym szczegőłowo w ogłoszeniu konkursowym'
b) zgodnośó celów statutowych oferenta z rcalizow anym zadaniem,
c) możliwo śó r ealrizacji zadania ptzez ofeľenta,



d) zadeklarowane pľzez ofeľenta warunki, w tym kwaliťrkacje osób, bezpośľednio
bioľących udział w r ealizacji zadanía,

e) kalkulacj a kosztów rea|izacji zadania,

Rozstľzygnięcia konkursu ofeľt dokona Wójt Gminy Papľotnia nie pőżniej ĺiŻ w ciągu 7 dni
od teľminu zakoÍlczenia składania ofeľt. Wyniki otwaľtego konkuľsu ofeľt zostaną podane

do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Uľzędu
Gminy Papľotnia oraz na stľonie intemetowej gminy Papľotnia www.paprotnia.pl _ zal<ładka

or ganizacj e p ozar ząđow e.

Postępowanĺe konkuľsowe unĺeważnĺa sĺę w przypadku' gdy:
a) nie wpłynęła żadnaofeľta,
b) Żadnaze złożonych ofeľt nie spełniła wymogów zawutychw ogłoszeniu konkuľsowYffi,

Infoľmację o unieważnieniu otwaľtego konkuľsu ofeľt podaje się do publicznej wiadomości.

vII. Wysokość śľodków przeznaczonych w ľoku 20t9 na realizację zadań tego
samego ľodzaju co będące przedmĺotem nĺniejszego konkursu
z uwzg|ędnĺenĺem wysokości dotacji pľzekazanych organizacjom
pozarządowym.

W ľoku Ż0I9 przeznaczono na ten cel kwotę 1 500,00 zł.
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