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ZARZADZENIE Nr 23/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2018r.

w sprawie  ogloszenia  otwartego  konkursu  ofert na  realizacje)  w  formie wspierania zadania
publicznego  w  zakresie  turystyki  i  krajoznawstwa  pn.   ,,Organizacja  Zycia  kulturalnego
emeryt6w) rencist6w i inwalid6w,,

Na podstawie  art.ll  ust.2  i  art.  13  ust.1  ustarvy  z dnia 24  kwietnia 2003  r.  o  dzialalnoSci
poZytkupublicznego 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 realizacj?, w formie wspierania zadania publicznego
w   zakresie   dzialalnoSci   na   rzecz   os6b   w   wieku   emerytalnym,   kt6re   b?dzie   realizowane
w 201 8 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Warunki otwartego konkursu  ofert, o kt6rym mowa w ust.  1  sq mast?pujqce:
1) rodzaj zadania publicznego: dzialalnoS6 na rzecz os6b w wieku emerytalnym,
2) tytul zadania publicznego: "Organizacja dycia kulturalnego emeryt6w, rencist6w i inwalid6w";
3) lvysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

-  10.000,- z1 (slo\unie: dziesie6 tysiecy zlotych).

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

ust. 2 i 3 usta\vy o dzialalnoSci podytku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane   bedq   \vylacznie    oferty   zlozone   na   obowiazujqcym   formularzu   vlaZ

z \vymaganymi zalqcznikami w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacj?   na   realizacj?   zadania   otrzymajq   podmioty,   kt6rych   ofefty   zostanq   uznane   za

najkorzystniejsze i \vybrane w niniejszym postepowaniu konkurso\vym,
d) przy   ubieganiu   sis   o   dotacje   \vymagany  jest  minimalny   wklad  wlasny   (flnanSO\vy   lub

osobo\vy) w \vysokoSci 20% wartoSci calego zadania,
e)  w   sytuacji,    gdy   oferent   \unosi   do   realizacji   zadania   wklad   niefinanso\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 \vysokofci, o kt6rq \vystepuje

oferent,
h) dotacja nie moZe bye udzielona na:

- realizacje zadah flnanSOWanyCh Z budZetu gminy Drawsko Pomorskie z innego tytulu,
- zakup nieruchomoSci,
- \vydatki inwestycyjne i zakup Srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza 3500 zl,
- zakup alkoholu, \vyrob6w tytonio\vych i Srodk6w odurzajacych,
- flnanSOWanie kOSZt6w dzialalnoSci gospodarczej ,
- dzialalnoS6 polityczna i religijna)
- \vyplaty \vynagrodzeh dla zawodnik6w i czlonk6w organ6w zarzqdzajacych w zwiazku

z pelnieniem funkcji w tych organach,
- odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,
- nagrody' premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub flnanSOWej dla os6b zajmujacych sic

realizacj a zadania,
- oplaty typu kary, mandaty nalo2one na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiazania z tytulu otrzymanych kredyt6w, czy potyczek,

i)  koszty   obslugi   zadania  publicznego,   w  tym  koszty   administracyjne   okreSlone  w  tabeli
Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok... (pkt. IV.8.) mogq stanowi6 maksymalnie 20%
przy2nanej dOtaCj i,

j)  szczeg61owe  i ostateczne warunki realizacji,  flnanSOWania Zadania ureguluje umOWa ZaWarta
miedzy gminq Drawsko Pomorskie a oferentem.
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5) terminy i warunki realizacji zadania:
a)  zadanie  bedzie  realizowane  w  okresie  od  dnia zawarcia umolvy  maksymalnie  do  dnia  31

grudnia 201 8 roku;
b) w konkursie moga uczestnicay6 podmioty) kt6re lacznie speiniaja nastepujace warunki:

-   spelniaja   lvymogi   fo]malne   zgodnie   z   ustawa   o   dzialalnoSci   poz)rfku   publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

- realizowa6 b?da zadanie w szczeg61noSdi na rzecz miesZkahc6w gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadza dzialalnoS6 statutowa w dziedzinie obj?tej konkursem;
- posiadaj a doSwiadczenie niezb?due do realizacji zadania, b?dapego przedmiotem konkursu;
-   przedstawia   prawidiowo   sporzadzonq   ofert?   na   obowiazujacym   formularzu   zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 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 naledy dolapzy6:
- heIlrmOrrogra:rrL Oedyhie w przypadha zadania realizowanego w terryinie  diuZszym hiZ jeden

rok budeetowy) ,
-   kalkulacja   przewidywanych   koszt6w    6'ec7y7?Z'e    W   P7.Z}f,C}C7#a/   zczc7cz7?Z'Cy   reC7/Z'ZOl4/CZ7CegO

w termine diuZszym hiZ jeden rok budeetowy) ,
- kopie umolvy lub statutu sp6Hci potwierdzona za zgodno56 z oryginalem - w przypadinl gdy

oferent jest sp6Ikq prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustarvy z dnia 24
kwietnia 2003 I. o dzialalnoSci poZytfu publicznego i o wolontariacie.

-  informacje  o  udziale  oferenta  w  lvydarzeniach  organizowanych  przez  gming  Drawsko
Pomorskie (np. tumieje sportowe, |vydarzenia fulturalne, imprezy okolicznoSciowe i inne)
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  zwiazany  z  danym  zadaniem,
w  podziale   na   dzialalnoS6   nieodplatna   i   odplatnq)   zgodnie   ze   statutem   lub   innym
dokementem wewngtrznym regulujqcym te sfer?,

-  w  pkt  IV.8.  Kalkulacja  przewidywanych  koszt6w  na  rok...   -  przy  sporzqdzaniu
ka1]ulacji  przewidywanych  koszt6w  realizacji  zadania  w  tabeli  nie  naledy  lvypelnia6
kolumny pn. z 14/faZczc7er rzeczowego /l4, ZZJ.
JeZeli  oferent  przewidrje  wykorzystanie  zasob6w  rzeczowych  irformacje  w  tym  zakresie
moke opisa6 w pie. IV.13. oferty;

- w tabeli w pkt IV.8.  Kalkulacja przewidywanych koszt6w na  rok...  oraz w tabeli
w pkt IV.9.  Przewidywane Zr6dla finansowania zadania publicznego  naledy lvypeini6
wszystkie lvymagane pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, lxpisa6 " ZZZ.e C7ofyczy " 1ub
j e przekreSli6.
W zwiqzha z powyZsz)rm w polach, w kt6rych wartoS6 liczbowa   lub procehiowa wynosi 0
(zero) naledy wpisa6  "0", aw kohamnde pn. z wJdadr rzeczowego  (w zl) naledy wpisa6  "nie
dotyczy" lub przekeeSli6 to pole;

- skladajac oSwiadczenia w koficowej  czeSci oferty naledy skreSli6 niewlaSciwe odpowiedzi
i pozostawi6 prawidiowe.

6) termin skladania ofert:
Oferty  naledy  sklada6  w terminie  do  5  1utego  2018r.  do  godz.  15.00  (decyduje  data |xpfyvI|)
w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy u1. Sikorskiego 41, pok6j ur 210.
Na kopercie naleZy umieSci6 dopisek: Konkurs ofert - "OJ.grZJ3Z.Z¢C/.CZ dyCZ.¢ frJ,Jfg,J.¢/reegO eJacerJ,fO,W,
rencist6w i, inwalid6w".
7) tryb i kryteria stosowane przy vyborze ofert oraz termin dokonania vyboru ofert:

a)  zlozone   oferty   rozpatrywane   b?da  przez   komisje   konkursowa  powolanq   zarzadzeniem
Burmistrza Drawska Pomorskiego ;

b) ocena  ofert przez  komisj?  konkursowa nastapi  w dw6ch  etapach:  ocena formalna i  ocena
merytoryczna. Do oceny merytorycznej przechodzq tylko te oferty, kt6re pozytylmie przejda
ocene formalna;



c)  ocena bedzie  sic  odbywala zgodnie  z kryteriami  wskazanymi  w karcie  oceny  oferty,  kt6rej
wz6r stanowi zalapznik do niniej szego zarzqdzenia;

d) oferty  zlozone  na  innych  formularzach  niz  obowiazujace  lub  zlozone  po  terminie  zostana
odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;

e)  oferenci,  kt6rych  ofefty  nie  zawierajqce  \vymaganych  danych  i  zalacznik6w  okreSlonych
\vyZej zostanq wezwani do uzupelnienia oferty w terminie 5  dni, przy czym wezwanie moZe
bye przekazane drogq telefonicznq lub poprzez e-mail;

I)  oferty nie uzupelnione w terminie \vyZej \vymienionym pozostana 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)  nil  30  dni  od  uplyvIl  terminu
skladania ofert;

8)  Srodki  na  realizacje  tego  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 poprzedzajqcy rok ogloszenia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
realizowala tego samego rodzaju zadanie w formie wspierania jego \vykonania przez:
-  Stowarzyszenie  Senior6w  w  Drawsku  Pomorskim  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi
dotacji w \vysokoSci 4.000,- z1,
- Stowarzyszenie "ZIoty Wiek" Uniwersytet Trzeciego wieku w Drawsku Pomorskim przy
udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 4.000,- z1,
-  Oddzial  Rejono\vy  Polskiego  Zwiqzku  Emeryt6w,  Rencist6w  i  Inwalid6w  w  Drawsku
Pomorskim przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokofci 4.000,- z1.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podjecia.

SPRAWDZONO
POD WZGLEDEM

FORMALNO-PRAWNYM

RADCA   P A\VN\|


