
'. ) :

.),.,1...
Załącznik
do Zarządzenia Nľ 38/20
Wójta Gmĺny Papľotnia
z dnia 12 października 2020 ľ.

oGŁosZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia Ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożýku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U' zŻ020 r. poz. 1057) oraz UchwĄ Nr XV/81/19 Rady Gminy Papľotnia
z dnia 6 gľudnia 2019 r, w spľawie uchwalenia ooRoc:mep,o progľamu współpľacy na ľok 20t0 Gminy
Paprotnia z organizacjalni pozarządowymi oľaz podmiotami, o których mowa 'w aľt.3 ust. 3 ustawy

o działalnościpożýku publicznego i o wolontaľiacie''

WOJT GMINY PAPROTNIA

oGŁAsZA

otwaľty konkuľs ofeľt, na ľealizację zadania publicznego na ľok 2020.

I. Rodzaje zadań i wysokość śľodków przezn^czonych na ľealĺzację zadanĺa:

podtľzymywania i upowszechnianĺa tľadycji naľodowej' pielęgnorľanĺa polskości oľaz
ľozwoj u świadomoścÍ naľodowej, obywatelskĺej' kultuľowej'
(oľganizacja uroczystości związanej z rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę,
integľacj a społeczności lokalnej )
Wysokośó środków pľzęznaczoľych na ręalizację zadania: 1500 zł.

a

u. Zasady pľzyznania dotacji

a) Podmiotami uprawnionymi do złoŻenia ofeĘ są oľgaĺizacje pozarządowe i inne podmioty,

októrych mowa w aľt.3 ust.2 i 3 Ustawy zdniaŻ4kwietniaŻDl3 r. o działalności poĄrtku

publicznego i wolontaľiacie (tj' Dz.U. z2020 r. poz.l057), działające statutowo w obszaľze

zadań publicznych. Złożona ofeľta musi byó spoľządzona według wzoru określonego

w Rozporządzeniu Ministľa Rodziny, Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia 24 października

2018 r. w sprawie wzoľu ofeĘ i ľamowych wzoľów umów dotyczących rcalizacji' zadaŕl

publicznych orazwzotl spľawozdania z wykonania tych zadań.

b) oferta powinna zawieraé wszystkie infoľmacje okľeślone w art, 14 ustawy z dnia 24 kwiętnia

2003 r. o działalności pożýku publicznego i wolontaľiacie (tj. Dz,U ' zŻ0Ż0 r, poz' l057),

c) Dotacja może być przlzrLana tylko podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkuľsu

ofeľt, któľego powyższe zadanie jest pľzedmiotem działalności statusowej.

d) Z|ęcenie ľealizacji zadania nastąpi w formie powieľzenia wykonania zadania publicznego.

e) ZłoŻenie ofeĘ nie jest rőwnozĺaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania
otľrymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejsrym postępowaniu

konkursowym.

Đ Rozpatrywane będą wyŁącznie ofeĘ kompletne i prawidłowe, złoŻone według wzoľu

i w teľminie okľeślonym w ogłoszeniu konkuľsowym'
g) Waľunkiem przyznania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.
h) Śľodki pochodzące z dotacji mogą byó przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów

b ezp o ś ľe dn i o zw iązany ch z r e alizacj ą zadania.



ilL Teľmĺn realĺzacjĺ zadania
Zadania zgłoszone do konkursu ofeľt powinny byó ztea|izowaĺe w okľesie nie dłuższym niż
do 31 grudnia2020 r.

Iv. Warunki ľealizacjĺ zadania
Szczegółowe waľunki rea|izacji zadania, oľaz termin złożenia spľawozdania z jego rcalizacji
zostaną określone w umowie o wykonanie zadania.

v. Teľmin i miejsce składania ofeľt
a) Vy'arunkiem pľzystąpienia do konkuľsu jest złoŻeĺie wypełnionej oferĘ, podpisanej pľzez

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Kľajowego

Rejestru Sądowego, lub zgodnie z innym dokumentem potwieľdzającym status pľawny
podmiotu i umocowanie osób go repľezentujących, wrazz wymaganymi zaŁącznikami zgodnej

ze wzoręm okľeślonym w Rozporząđzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

zdnia 24 paździeľnika 2018 r. w Sprawie wzoru ofeĘ i ramowych wzoľów umów
dotyczących rea|izacji zadan publicznych otazwzotľ spľawozdania z wykonania tych zadań,

b) ostatecznv teľmin składanĺa ofeľt upływa w dniu 02.11.2020 ľ.
c) ofeľty naleĘ składaó lub pľzesłaó pocztą tradycyjną do Uľzędu Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja

Ż,08-107 Paprotnia w zamkniętej kopeľcie opisanej nazwązadania.
d) ofeľty złożone lub dostaľczone po terminie nie będą objęte proceduľą konkursową.

e) Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkuľsu możnauzyskaó pod numerem telęfonu (25) 63-12l-
10 w godzinach pracy uľzędu.

VI. Wymagana dokumentacja:
ofeľý powinny byó podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wľaz

z następuj ąc y mi załącznikami :

a) aktualny }vyciąg z KRS lub innego ľejestľu,

b) kserokopia statutu (potwieľdzonego za zgodnośó z oryginałem),
c) sprawozdanie finansowe i merýoryczne zaubieg)y rok (w przypadku krótszej

działalności - za okres tej działalności)

vII. Tryb i kryteľĺa wyboľu ofeľt:
Komisja powołana przezWőjtaGminy Paprotnia opiniuje ofeĘ w teľminie do 7 dni od dnia
w którym upĘnął termin składania ofeľt.
Pľry dokonywaniu wyboru najkoľzystniejszych ofeľt będą brane pod uwagę następujące

krýeľia meľytoryczne:
a) zgodnośó ofeľty zzadaniem okľeślonym szczegółowo w ogłoszeniu konkursowym'

b) zgodnośó celów statutowych ofeľenta z realrizow anym zadaniem,
c) możliwośó rcalrizacji zadaĺia przez ofeľenta,
d) zadeklaľowale przez oferenta waľunki, w tym kwalifikacje osób, bezpośľednio

bioľących udział w ľealizacji zadania,
e) kalkulacja kosztów realizacji zadania

Rozstľzygnięcia konkuľsu ofeľt dokona Wójt Gminy Paprotnia nie później niż w ciągu l4 dni
od terminu zakoÍrczenia składania ofeľt. Wyniki otwaľtego konkuľsu ofeľt zostaną podane do

wiadomości publicznej w Biuletynie Infoľmacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Uľzędu
Gminy Papľotnia orazna stronie inteľnetowej Gminy Paprotnia www.papľo1.nia.pl _ zakJadka

oľganizacj e pozarządow e,

Postępowanie konkuľsorve unieważnia sĺę w pľrypadku, gdy:
a) nie wpłynęłaŻadna ofeľta
b) żadna ze złożonych ofen nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu

konkursowym



\rlil.

Załączniki:

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

Wysokośó śľodków przeznaczonych w ľoku 2020 na ľealizacj ę zadań tego samego

ľodzaju co będące pľzedmĺotem nĺniejszego konkursu z uwzględnieniem wysokości

dotacji pľzekazanych oľganĺzacjom pozaľządowym.

W roku 2020 przeznaczono naten cel kwotę 1 500,00 zł.

a) w zőĺ o ferly r e a|izacji zadania pub l iczne go,

b) wzóľ umowy o realizację zadania publicznego

c) wzóľ sprawozdania z wykonaniazadania publicznego
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