ZARZĄDZENIE NR 4/2021
WÓJTA GMINY KONARZYNY
z dnia 18 stycznia 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań
publicznych w 2021 roku.
Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz
Uchwały Nr XIII/138/2020 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,
zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zdania ustala
się do kwoty 8.000,00 zł.
3. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 17.12.2021 r.
§2
Celem konkursu jest wybór podmiotów, którym Wójt Gminy Konarzyny przekaże dotację
na realizację zadania publicznego określonego w rozdziale 7 pkt 9 w załączniku do Uchwały
Rady Gminy Nr XIII/138/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. zgodnie ze złożoną przez ten
podmiot ofertą konkursową.
§3
1. W 2020 r. realizowane było zadanie tego samego rodzaju. Koszt realizacji zadania
wg umowy to 9.000,00 zł, gdzie 8.000,00 zł to wysokość przekazanej dotacji.
2. W 2019 r. zrealizowano zadanie tego samego rodzaju. Koszt realizacji zadania
to 9.000,00 zł, gdzie 8.000,00 zł to wysokość przekazanej dotacji.
§4
Upoważnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w obszarze zagospodarowania
wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie
Gminy Konarzyny:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych Kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego;
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.
§5
I. Zasady składania ofert:
1) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i powinna zawierać dane na temat podmiotu
składającego ofertę, szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego
proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o wcześniejszej
działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł.
Wzór oferty można odebrać w Urzędzie Gminy Konarzyny, pok. nr 2.
2) Na wniosku oferty winna być dołączona informacja z nazwą jakiego zadania oferta
dotyczy.
3) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Do oferty należy dołączyć również dokumenty: sprawozdanie merytoryczne
i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa za ostatni rok tj. 2019, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
(ważny trzy miesiące od daty wystawienia) lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących oraz inne dokumenty wskazane w ofercie tj. statut.
Wszystkie w/w załączniki powinny być przedstawione w oryginale lub ich kopie
potwierdzone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.
5) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7) Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie składa każdą ofertę oddzielnie.
8) Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji projektu obowiązane są dołączyć
kopie umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera.
9) Zastrzega się możliwość przyznania kwoty niższej niż wnioskowana.
II. Miejsce i termin składania ofert:
- sekretariat Urzędu Gminy Konarzyny, do dnia 09.02.2021 r.
§6
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) możliwość realizacji zadania przez organizację- posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe,
baza lokalowa itp.;
2) zgodność projektu z priorytetami zadania;

3)
4)
5)
6)
7)
8)

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ;
wysokość udziału środków publicznych na realizacje zadania;
wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł finansowania;
wkład pracy wolontariuszy;
kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;
dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Konarzyny oraz
przewidywana liczba odbiorców na usługi świadczone w ramach projektu.
§7
Oferty podlegają sprawdzeniu oraz zaopiniowaniu przez komisję opiniującą powołaną
przez Wójta Gminy Konarzyny.
Wójt Gminy może przeprowadzić negocjacje z wnioskodawcami w zakresie
dotyczącym:
zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty;
zmniejszenie łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania
dotacją z budżetu Gminy;
przesunięć (zmniejszeń lub zwiększeń) miedzy pozycjami kosztorysu proponowanymi
do finansowania z dotacji z budżetu Gminy;
zmniejszenie lub wykluczenie finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją
z budżetu Gminy;
negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację konkursu ofert;
oferta zmieniona w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna.

§8
1. Wybór ostateczny oferty dokonuje Wójt Gminy Konarzyny w terminie
do 16 lutego 2021 roku.
2. Ogłoszenie o wyborze ofert przyjmuje formę zarządzenia Wójta Gminy Konarzyny.
3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konarzyny,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podlega przesłaniu do wszystkich
uczestników konkursu ofert.
§9
Z podmiotem, którego ofertę wybrano do realizacji Wójt Gminy zawiera umowę stanowiącą
podstawę do realizacji zadania.
§ 10
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

