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ZARZADZENIE Nr ,4.3../2018
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 8 stycznia 2018r.

w  sprawie  ogloszenia  otwartego  konkursu  ofert na  realizacje) w  formie wspierania zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie
sport6w motorowych?9.

Na podstawie  art.ll  ust.2  i  art.  13  ust.1  ustarvy  z dnia 24  kwietnia 2003  r.  o  dzialalnofci
poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.  1817, poz.  1948, z 2017r. poz. 60, poz.
573, poz.  1909) zarzadzam, co nastepuje:

§1.  1. Oglasza sic otwarty konkurs ofert na realizacje) w formie wspierania zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury flZyCZnej) kt6re b?dzie realizowane w 201 8 roku na
terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Wanmki otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust. 1 sa mast?pujqce:
1) rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury flZyCZnej)
2) tytul zadania publicznego: "Upowszechnianie sport6w motoro\vych";
3) wysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

- 50.000,- zI (slolunie: pie6dziesiap tysiecy zlotych).

4) zasady przyznawania dotacji:
a)  do  konkursu mogq przystapi6  organizacje  pozarzqdowe  oraz podmioty \vymienione w at.3

ust. 2 i 3 ustarvy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane   b?dq   \vylqcznie   oferty   zlozone   na   obowiazujacym   formularzu   vlaZ   Z

\vymaganymi zalqcznikami w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacj?   na   realizacje   zadania   otrzymajq   podmioty9   kt6rych   oferty   zostanq   uznane   za

najkorzystniej sze i \vybrane w niniej szym postepowaniu konkurso\vym,
d) przy  ubieganiu  sic  o   dotacje  \vymagany  jest  minimalny  wklad  wlasny  (flnanSO\vy  lub

osobo\vy) w \vysokoSci 20% wartoSci calego zadania,
e)  w   sytuacji,    gdy   oferent   lunosi   do   realizacji   zadania   wklad   nieflnanSO\vy   OSObO\vy

(Swiadczenie   wolontariusza  lub  praca  wlasna  czlonka  stowarzyszenia)   -   \vyceny  pracy
wolontariusza nalezy 'dokona6 w oparciu o obowiqzujqce stawki rynkowe,

I)  konkurs nie przewiduje \vyceny wkladu rzeczowego,
g) zlozenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania Srodk6w w \vysokoSci, o kt6rq \vyst?puje

oferent,
h) dotacja nie moZe bye udzielona na:

- realizacj? zadah flnanSOWanyCh Z budZetu gminy Drawsko Pomorskie z innego tytulu,
- zakup nieruchomoSci,
- lvydatki inwestycyjne i zakup Srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza 3 500 z1,
- zakup alkoholu, \vyrob6w tytonio\vych i Srodk6w odurzaj acych,
- flnanSOWanie kOSZt6w dzialalnoSci gospodarczej )
- dzialalnoS6 polityczna i religijnq)
- \vyplaty \vynagrodzeh dla zawodnik6w i czlonk6w organ6w zarzadzaj qcych w zwiazku z

pelnieniem funkcj i w tych organach,
- odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiapah,
- nagrody, premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub flnanSOWej dla OS6b zajmujacych sis

realizacj a zadania,
- oplaty typu kary, mandaty naloZone na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tytulu otrzymanych kredyt6w, czy poZyczek,

i)  koszty  obslugi   zadania  publicznego,   w  tym  koszty  administracyjne   okreSlone  w  tabeli
Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok... tokt. IV.8.) mogq stanowi6 maksymalnie 20%
przyznanej dotacj i,

j) szczeg6Iowe i ostateczne warunki realizacji, flnanSOWania Zadania ureguluje umowa zawarta



miedzy gmina Drawsko Pomorskie a oferentem.
5) terminy i warunki realizacji zadania:

a)  zadanie  bedzie  realizowane  w okresie  od  dnia  zawarcia' umovy  maksymalnie  do  dnia  31
grudnia 201 8 roku;

b) w konkursie moga uczestniczy6 podmioty9 kt6re lacznie spelniaj a nastepuj ace warunki:
-   spelniajq   vymogi   formalne   zgodnie   z   ustawa   o   dzialalnoSci   poZytku   publicznego

i o wolontariacie oraz innych ustaw;
- realizowa6 bedq zadanie w szczeg6lnoSci na rzecz mieszkahc6w gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadza dzialalnoS6 statutowq w dziedzinie obj etej konkursem;
- posiadaj a-doSwiadczenie niezb?dne do realizacj i zadania, bedacego przedmiotem konkursu;
-  przedstawiq  prawidiowo   sporzadzona  oferte  na  obowiqzujapym  folmularzu  zgodnie  z

rozporzadzeniem Ministra Rodziny> Pracy i Polityki Spolecznej  z dnia 17 siexpnia 2016 r. w
sprawie wzor6w ofert i ramolvych wzor6w um6w dotyczacych realizacji zadah publicznych
oraz wzor6w sprawozdah z lvykonania tych zadah (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);

c)  do oferty nalezy dolaczy6:
- hexrm!ouogra;rm Oedynie w przypadha zadahia realizowanego w termine dhaszym hiz jeden

rok budeetowy) ,
-   kalkulacja   przewidywanych   koszt6w   6'ec7ry7eZ'e   VI/  PrZ)xpCZClfaa/   zcrc7cz7?Z'CZ   reCZ/Z'ZOWCZ7?ego   W

termihie diuZszym hiZ jeden rok budeetclwy) ,
- kopie umo\vy lub statutu sp6Iki potwierdzonq za zgodnoS6 z oryginalem - w przypadho gdy

oferent jest sp61ka prawa handlowego, o kt6rej mowa w at. 3 ust. 3 pkt 4 ustarvy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytfu publicznego i o wolontariacie.

-  informacje  o  udziale  oferenta  w  lvydarzeniach  organizowanych  przez  gmin?  Drawsko
Pomorskie (np. tumieje sportowe, lvydarzenia kulturalne, imprezy okolicznoSciowe i irme)
w roku 2017,

d) ponadto w ofercie:
-  w  pkt  II.4.  Przedmiot  dzialalnoSci  poZytku  publicznego  nalezy  lxpisa6  caly  zakres

dzialalnoSci  poZytku  publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiqzany  z  danym  zadaniem,  w
podziale na dzialalnoS6 nieodplatna i odplatna) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem
welmgrzny- reguluj ap)- te sfere>

-  w  pkt  IV.8.  Kalkulacja  przewidywanych  koszt6w  na  rok...   -  przy  sporzadzaniu
kalkulacji  przewidywanych  koszt6w  realizacji  zadania  w  tabeli  nie  nalezy  lvypelnia6
koharmy pn. z wfazczczG/ rZeCZOWegO /W ZZJ.
JeZeli  oferent  przewidrje  wyhorzystahie  zasob6w  rzeczowych  informacje  w  tym  zakresie
moke opisa6 w pkt. IV.l3, oferty;

- w tzlbeli w pkt IV.8. Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok...  oraz w tabeli w
pkt  IV.9.  Przewidywane  Zr6dla  finansowania  zadania  publicznego  nalezy  w)apelni6
wszystkie lvymagane pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, lxpisa6 " 7?Z'e C7ofyczy " 1ub
j e przekreSli6.
W zwiqzha z powyZszym w polach, w_ kt6rych wartoS6 liczbowa   lub procehiowa wynosi  0
(zero) nalezj wpisa6  "0)), a w kolun;nde pn. z wldade rzeczowego  (w zt) naledy wpisa6  ,,vie
dotyczy" lub przekeeSli6 to pole;

- skladajac oSwiadczenia w kohcowej  czeSci oferty nalezy skreSli6 niewlaSciwe odpowiedzi i

pozo stawi6 prawidiowe.
6) termin skladania ofert:
Oferty nalezy sklada6 w terminie do 29 stycznia 2018r. do godz.  15.00 (decyduje data lxplyvll) W
sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy u1. Sikorskiego 41, pok6j ur 210. Na
kopercie nalezy umieSci6 dopisek: Konkurs ofert - ,, Fpowszechroj¢J!je xpOrfO,W I"OfOrOWJ/ch ".
7) tryb i kryteria stosowane pray lvyborze ofert oraz termin dokonania lvyboru ofert:

a) zlozone   oferty  rozpatrywane  b?da  przez  komisje  konkursowa  powolana  zarzadzeniem
Bu]mistrza Drawska Pomorskiego ;

b) ocena ofch przez  komisje  konkursowq nastapi  w  dw6ch  etapach:  ocena formalna i  ocena
merytoryczna. Do oceny merytorycznej przechodza tylko te oferty, kt6re poz)rfyunie przejdy
ocepe formalna;



c)  ocena b?dzie  sic  odbywala zgodnie z kryteriami  wskazanymi w karcie  oceny oferty,  kt6rej
wz6r stanowi zalapznik do niniej szego zarzadzenia;

d) oferty  zlozone  na  innych  fo-ularzach  niz  obowiqzujqce  lub  zlozone  po  terminie  zostanq
odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;

e)  oferenci,  kt6rych  oferty  nie  zawierajqce  \vymaganych  danych  i  zalapznik6w  okreSlonych
\vyZej  zostana wezwani do uzupelnienia oferty w terminie 5 dni, przy czym wezwanie moZe
bye przekazane drogq telefoniczna lub poprzez e-mail;

I)  oferty nie uzupelnione w terminie \vyzej \vymienionym pozostanq bez rozpatrzenia;
g) po   analizie   zloZonych   ofert   komisja   konkursowa   przedklada   Burmistrzowi   Drawska

Pomorskiego rekomendacje co do \vyboru ofert. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej \vysokoSci
podejmuje Burmistrz Drawska Pomorskiego;

h) ostateczne  rozstrzygniecie  konkursu  nastapi  nie  p6Zniej)  niZ  30  dni  od  uplyvIl  terminu
skladania ofert;

8)  Srodki  na  realizacje  togo  samego  rodzaju  zadania  zrealizowanego  przez  gmine  Drawsko
Pomorskie:

a)   w roku ogloszenia niniejszego  konkursu  ofert  gmina Drawsko  Pomorskie  nie  realizowala
zadah publicznych tego samego rodzaju,

b)   w roku 2017 (rok poprzedzajacy rok ogloszenia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
realizowala  tego   samego  rodzaju  zadanie  w  formie  wspierania  jego  \vykonania  przez
Fundacje Baja Poland przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 70.000,- z1.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


