
t]RzĄI} {";MljVY
{}łl-1 l)? l'^' l"ĺ{(}'i']\ !Á

ui. .) Va;;r )
ĺcl'/ĺäx (ti-2li)ń'ł.'12l. l{l;(ĺJ 2Sf'll' l?l''Ü'i
l()']('i: ĺlí)0J4i7{o Nlí'Nlł1.1o'.łť)..s3tl.

Zalączník
do Zaľządzenĺa Nľ l4l19
Wójta Gmĺny Papľotnia
z dnia 15 paźdzíeľnika 20t9 r,

oRG. t?0.14,2019

oGŁosznNIE

Na podstawie aŕ. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3t. o działalności pożytku
publicznego i o wolontaľiacie ( tj. Dz. ĺJ, z201,8 t,,paz,450 zpőżn.zm,) oraz Uchwały
Nľ LIl218/18 Rady Gminy Papľotnia zdĺia 13 listopada}}L8 ľoku w spľawie uchwďenia

''Rocznego Pľogľamu współpracy na ľok 2at9 Gminy Paprotnia z oľganizacjami
pozaruądowymi oruz podmiotami, o któľych mowa w aľt. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwiętnia
2003ľ. o działalności poĄrtku publicznego i o wolontaľiacie''

wlĺľ GMINY PAPRoTNIA
oGŁAszA

II otwaľty konkuľs ofeľt, na ľealizację zadanĺa publĺcznego na rok 2019 w zakľesĺe
podtľrymywania ĺ upowszechnĺania tľadycji naľodowej, pielęgnowanĺa polskości oraz

rozwoju śwĺadomości naľodowej, obywatelskĺej i kultuľowej.

Wysokośl śľodków pÍzęznaczonych na reaIizację zađania: 1 500 zł.

I. Zasady pľzyznania dotacji

a) Podmiotami upľawnionymi do z.łożęnia oťerty są oľganizacje pozaľządowe i inne
podmioty, o któľyoh mowa w aľt. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ľ.

o dzĺałalności pożytku publicznego i o wolontaríacie ( Dz. U, z Ż018 r., poz. 450
z późn. zm.), đziałające statutowo w obszaĺze zadafi publicznych, Z}ożona ofeľta
musi byÓ spoľządzona według wzoľu okľeślonego w Rozpoľządzeniu Minístľa Rodziny,
Pľacy i Potitykĺ Społecznej z dĺia24 pażđzíeľnika 2018 r. w sprawie wzoru ofeľty
i ľamowych wzoľów umów dotyczących rcalizacji zadań publicznych oľaz Wzoľu
spľawozdania z wykonania tych zadań,

b) ofeľta powinna zawięľal wszystkie informacje okľeślone w art. 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2a03ľ, o dzíałalności pożýku publícznego i o wolontaľiacíe
( Dz. U. z 2018 ľ., poz. 450 z pőżn.zm,)

o) Dotacja możę byi ptzyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w dľodze otwaľtego
konkuľsu ofeľt, któľego powyższe zadanie jest pľzednriotęm działalności statusowej.

d) Zlęceníe ľealizacji zadarlta nastąpi w foľmie powieľzenia wykonanía zadania
publicznego.

e) Złożęnie ofeľty nie jest ľównoznacznę z przyznaniem dotacji' Dotację na ľealizację
zadaĺia otľzymają podmioty, któľych ofeľta zostanie wybľana w niniejszym
postępowaniu konkuľsowym.

Đ Rozpatľywane będą wyłącznie ofeľty kompletne i pľawidłowe, z}oŻone według wzoľu
i w tęrmínie okr'eślonym w ogłoszeniu konkuľsowym.



g) Waľunkiem ptzyznaniadotacji jest zawaľcie stosownej umowy'
ňi Śľodki pocnôaiące z dotacji *oeą byi ptzeznaczone wyłącznie na pokľycie kosztów

bezpośrednio związanych z rcalizacją zadaĺia.

n' Termĺn ľealĺzacjĺ zadanĺa

Zadaniazgłoszone do konkursu ofert powinny być zľęalizowane w okľesio nie dłuższym

níż do 31 gľudnĺa 2019 ľ.

spľawozdania z wykonania tego zadania.

nI. Warunki ľcalizacji zadanĺa

Szczegółowe warunki ľealizacji zađanía, oľaz teľmin złażenia spľawozdania z jego

ľeaľzácji zostaną okľeślorre w umowie o wykonanie zadania.

Iv. Teľmin ĺ mĺejsce skladnia oťeľt.
a) Warunkiem przyštąpienia cto konkuľsu jest r.łożrcnie wypełnionej 9feľty' podpisanej

ptzez osoby upo*aznione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z

i{ĺajowego'Rejestľrr Sądowego, lub zgodnie z innym dokumentem potwieľdzającym

status pľawny podmiotu i umócowanie osób go ľepľezentujących, wraz,3.wmaganymi

załączÁikami łeodnej ze wzorem okľeślonym w Rozpoľządzeniu Ministra Rodziny,

ľracy i Polityki Spořecznej z dnĺa 24 paźďzieľnika 2018 ľ. w spľawie wzoru ofeľty i
ľÍrmowego wzoru umowy dotyczących ľealizacji zadania publicznego otaz wzoÍu

b)
c)

d)
ę)
f)

ofeĺy na|eży składaó lub pocztą tľadycyjną do Uľzęđu Gminy w Papľotni

ul, 3 Maja 2,08-10? Paprotnia w zamkniętej kopeľcie opisanej nazw ą zadania,

Na kopercie należy umieśció na?,wę lub adľes ofeľenta.

ofeľty złożonę lub dostarczone po teľminie nie będą objęte pľocedtrľą konkuľsową,

Wszelkie wyjaśníenia đotyczące konkursu można uzyskaó pod numeľem

tęlefonu (25) 63- t2I-10 w godzinach pľacy uľzędu'

V. Wymagana dokumentacja:
oferty powĺrury być podpis ane ptzez osoby upoważnione do składania oświađczeń woli
wtaz z następuj ąc ymi załącznikamĺ :

a) aktualny wyciąg z KRS lub ĺnnego rejestru,
b) kseľokopia stafutu (potwĺeľdzonęgo zazgodnośó z oryginałem),
.j 

'p'a*o"t*ie 
finaniowe í meľytoryczne zaubiegły rok (w pľzypadku kľótszej

działalności _ za okľes tej działalności)

vI, Tryb ĺ kryteria wyboľu ofeľt:
Komisja powołaňa ptzez'Yłójta Gminy Papľotnia opiniuje ofeľty w teľminie do 7 dni

od dnia, w któľynr upłyną teľmin składanią ofert.

Pľzy dokonywaniu wyboru najkorrystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące

kryterĺa melrytoryczne:

a) zgodność ofeľty zzaďanięmokľeślonym szczegółowo w ogłoszeniu konkuľsowym'

b) zgodnośó celów statutowych ofeľenta zrcaLizowanym zadaniem,

c) możliwośl realizacji zađania ptzez ofeľenta,



d) zacteklaľowane ptzęz ofeľenta waľunki, w tym kwalifikacje osób, bezpośľednio

biorących udziaŁ w ľealizacji zadania,
e) kalkulacja kosztów rcalizacji zadania,

Rozstrzygnięcia konkursu ofeľt dokona Wójt Gminy Papľotnia nĺe późníej niżw ciągu 7 dni
od tęľmínu zakorlczenia składania ofeľt. Wyniki otwaľtego konkuľsu ofeľt zostaną podane

đo wiadomości publicznej w Bíuletyríe Infoľmacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Uľzędu
Gmĺny Papľotnia otaz na stľonie intenrętowej gmĺny Papľotnia www.papľotnia.pl * zakładka
organizacj e pozaľząđowe.

Postępowanĺe konkuľsowe unĺeważnia się w pľzypadkuo gdľ:
a) nĺe wpłynęła żadnaofeľtą
b) żadna ze złoŻorryclr ofeľt níe sp ełniła wym o gów zaw arty ch w o gło szeniu konkuľs owym'

Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofeľt podaje síę do publicznej wiadomości.

vt1 Wysokość śľodków pfrüeznaczonych w roku 2019 na ľealĺzację zadań tego

samego ľodzaju co będące przedmiotem ninĺejszego konkursu
z uwzglęďnĺeniem wysokoścĺ dotacjĺ pľzekazanych oľganĺzacjom
pozaľządowym.

W ľoku 20t9 ptzeznaczono na ten cel kwotę 1 500,00 zł.
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