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Zalącznik
do ZarządzenĺĐ Nľ 7/19
Wójta Gmĺny Papľotnĺa
z dnĺa 1 liwĺetnĺa Ż0t9 r.

oRG.120.7.20t9

oGŁoszENIE

Na podstawie aľt. 13 ust. 1 ustawy z dr:,jla 24 kwiętnia 2003r. o dziďalnoścí pożytku
publicznego i o wolontaľiacie ( tj. Dz. U, z 2aI8 r., poz'. 450 z plźn,zm. ) oraz Uchwały
Nľ Llĺ21'8ll8 Rady Gminy Paprotnia z dnia 13 listopada 2018 ľoku w spľawie uchwalenia
''Rocznego Pľogľamu współpľacy na rok 2019 Gmĺny Papľotnia z organizacjami pozarządowymí
oľaz podmiotami, o któľych mowa w aľt' 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o đzĺałalności
pożytku publioznego i o wolontariacię''

rvoĺľ GMINY PÁPRoTNIA
oGŁAsZA

I otwaľty konkuľs ofert, na ľealĺzację zadanĺa publĺcznego na rok 2019,

I. Rodzaje nadaň i wysokośó śľodków przeznacronych na realĺzację zadań :

o) wspĺeľanĺa ĺ upowszechnĺanĺa kultury Íizycznej'
(oryanizaqa zawodów, tumiejów, sportowych i impľez sportowo ľekreacyjnych)
Wysokość śľodków ptzęzrlaczonych na rea|izację zađania: 1500 zł

b) pľzecĺwdzialanĺa uzależnieniom i patologiom spolecznym,
(animowanie pracy na rzecz ptzeciwdziałanią vzalężnięniom i paĺologiom społecznym,
organizacj a imprez, inte graoj a społeczności l okalnej ).
Wysokośé środków ptzeznaczonych na rcalizację zađania : 3000 zł.

n. Zasady prryznania dotacji

a) Podmiotami upľawnionymi do złożęnia oferty są organizacje pozaľządowe i inne
podmioty, o któľych mowaw aľt.3 ust.2i3 Ustawy zđnia 24 kwíetnia2a}3 r.
o dziďalności pożytku publicznego i o woloÍrtaľíacie ( Dz. U. z 2OI8 ľ., poz. 450
z późn. zm.), działające statutowo w obszaľze zadan publicznych. Złożona ofeľta musi
byi spoľząđzona według wzoľu określonego w Rozporządzeniu Ministľa Rodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej z dnia}  pażdziemika 2018 r. w spľawie wzoru ofeľty i ramowych
wzoľów unrów dotyczących rea|izacji zadan publicznych oľaz wzotu spľawozdania
z wykonania tych zaďu\.

b) Ofeľta powinna zawíeral wszystkie infoľmacje okľeślone w aľt. 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003ľ. o działalności pożytku publicznego i o wolontaľiacie
(Dz, U. z 2018 t.'poz,450z pőżĺ.zm,)

c) Dotacja może byó ptzyznana tylko podmiotowi wyłonionemu w dľodze otwaľtego
konkuľsu o feľt, któľe go powyżs ze zadanie j est przedmĺotem dzi ałalno ści status owej .

d) Zlęcęnie ľealízacji zadanianastąpi w foľmie powieľzenia wykonaniazadaniapublicznego.



e) Złożenie ofoľty nie jest ľównoznacznę zptz,yznaniem dotacji. Dotację ĺarea|izaĄę zadania
otrzymają podmioty, których ofęrta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkuľsowym.

Đ Rozpatľywane będą wyłącznie ofeľty kompletne i pľawidłowe, złożone weđług wzoľu
i w teľminie okľeślonym w ogłoszeníu konkuľsowym,

g) Warunkiem przyznaniadotacji jest zawarcie stosownej umowy.
h) Środki pochodzące z dotacji mogą byl przeznaczane wyłącznie na pokľycie kosztów

bezpośredniozwiązanychzreaIizacjązadania,

uI. Termin realizacjĺ zadanĺa

Zađania zgłoszone do konkursu ofeľt powinny byé zrealizowane w okľesie nie dłuższym
rriż do 31 gľudnĺa2019 r.

ľ. Wnľunkĺ realĺzacji zadanĺa

Szczegółowe waľunki ľealizacji zadanía, oľaz teľmin ztrażenia spľawozdania z jego

rcalizacji zostaną okľeślonę w umowie o wykonanię zadania,

v. Teľmĺn ĺ mĺejsce skladnia ofeľt.
a) Waľunkiem pľzystąpíenia đo konkuľsu jest ztroŻenie wypełnionej ofeľty, podpísanej ptzez

osoby upoważnione do skłađania oświadczeń woli, zgodnię z wyciągiem z Kľajowego
Rejestľu Sądowego, lub zgodníe z innym dokumentem potwĺeľdzającym status pľawny
podmiotu í umocowanie osób go ľepľezęntujących, wľaz z wymaganymi zú'ącznikami
zgodnej zę wzCIťęm okľeŚlonym w Rozpoľządzeniu Ministra Rodziny, Pľacy í Polityki
Społecznej z dnia 24 paździeľnika 2018 ľ. w spľawie wzoru ofeľty i ľamowego wzoru
umowy dotyczącyclr realizacjí zadaniapublicznego otaz wzoru spľawozdania z wykonanía
tego zadania,

b) Og,*gt{i'ea{ly ŕ,płmĺn sklađagĹĺ!.pfefit,unlvľa .lY,4Rĺľ ?#,,l$vĺętł.tją2Q19 ľ.
c) ofeľty należy składaó lub pľzesłaé pocztą tľadycyjną do Urzędu Gminy w Papľotni

ul. 3 Maja 2,08-rc1 Papľotnia w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania,
d) Na kopeľcie należy umieśció nazwę lub adľes ofeľenta,
e) oferty złoŻone lub dostaľczone po terminie nie będą objęte proceduľą konkuľsową.

Đ Wszelkie wyjaśníenia dotyczące konkursu moŻna uzyskać pod numeľem telefonu
(25) 63-121-10 w godzĺnach pľacy rľzędu.

VI. Wymagana dokumentacja:
oferty powínny być podpisane ptzez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
rĺľaz z następuj ąc y mi załącznĺkami :

a) aktualny wyciąg z KRS lub ĺnnego ľejestru,
b) kserokopia statutu (potwieľdzonego za zgodność z otygiĺałem),
c) spĺawozdanie finansowe i merytorycznę za ubiegły rok (w pľzypadku kľótszej

działalności - za okľes tej działalnoścĺ)

vII. Tryb i kľyteria wyboľu oťeľtl
Komisja powołana ptzez Wójta Gminy Paprotnia opiniuje ofeľty w teľminíe do 7 dni od dnia,
w któľym upłyną teľmin składania ofeĺ.



Pľry dokonywaniu wyboľu najkoľrystnĺejszych ofeľt będą bľane pod uwagę następujące

krytorĺa merytolyczne:

a) zgodność oferty zzadanięmokľeślonym szczegółowo w ogłoszeniu konkuľsowym'
b) zgodnośó celów statutowych ofeľenta zľęaIizowanym zadaniem,
c) możliwośó realizacji zadaĺlia ptzęzoťeľenta,
d) zadęklaľowane ptzez ofęľęnta warunki, w tym kwalifikacje osób, bezpośľednio bioľących

udział w rcalizacji zadania,
e) kalkulaoja kosztów ľealizacji zadania,

Rozstľzygnięcia konkuľsu ofeľt dokona Wójt Gminy Papľotnía nie później niż w ciągu 14 dni
od teľminu zakoťtczenia składania ofeľt. Wyniki otwartego konkuľsu ofeľt zostaną podane

do wĺadomości publĺczrrej w Bĺuletynie Infoľmacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Uľzędu Gminy
Papľotnia oraz na stľonie internetowej gminy Papľotnia www.p_apľotnĹa.pl - zakładka organizacje
pozaľządowe.

Postępowanĺe konkursowe unieważnia sĺę w plzypadkuo gdľ;
a) nie wpłynęła żadnaoferta,
b) Żadnaze złożonych ofeľt nie spełniła wymogów zawaľtych w ogłoszeniu konkuľsowym'

Informację o unieważnieniu otwartego konkuľsu ofeľt podaje się đo publicznej wiadomości.

vnl. Wysokość śľodków pru,e7'nac?'onych w ľoku 20t9 na ľealizację zađań tego samego
ľodzaju co będące pnedmiotem nĺnĺejszego konkuľsu z uwzględnieniem
wys o kości d otacj i p rzekazanyc h organiza cj o m pozarządowym.

W ľoku 2019 ptzeznaczono na ten celkwotę 4 50a,00 zł,

1,1/

ĺľkí{,(


