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B     U     R    M     I     S    T    R    Z
Drawska Pomorskiego

ul-Gen.VVI.Sikorskiego 41                          ZARZADZENIE Nr 10/2017
78-500 Drawsko P_o_mo_rs!Le. , BURnflSTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017r.

;u:purcaz::eg.o:oiazin::ieowtwsap::ergaom:o,nukpu.I;:zeocf::iannaiariaulI:uag9#zOnr.T,penr,;3,pe.I:::aeczhandiaanni:

ia§
sport6w walhi rod dzieci, mlodziedy i doroslych)).

Na podstawie  art.ll  ust.2  i  art.  13  ust.1  ustarvy  z  dnia 24  kwietnia 2003  I.  o  dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie a)z. U. z 2016r. poz.  1817) zarzqdzam, co nastepuje:

§1.  1.  Oglasza sis otwarty konkurs ofert na realizacj?9 W fOrmie WSPierania Zadania PubliCZnegO W
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kt6re bedzie realizowane w 201 7 roku na
terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Wamnki otwartego konkursu  ofert, o kt6rym mowa w ust.  1 sa nastepujape:
1) rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2)   tytul  zadania   publicznego:   ,,Upowszechnianie   sport6w  walki   wSr6d   dzieci,   ndodzie2y   i
doroslych";
3) lvysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

- 39.000,- zI (slo\unie: trzydzieSci dziewi?6 tysi?cy zlotych).

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

ust. 2 i 3 usta\vy o dzialalnoSci po2)rdou publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane   bedq   lvylqcznie   oferty   zlo2one   na   obowiapujacym   fo-ularzu   vlaZ   Z

w)maganymi zalacznikami w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacje   na   realizacj?   zadania   otrzymaja   podmioty,   kt6rych   oferty   zostanq   uznane   za

naj korzystniej sze i \vybrane w hiniej szym post?powaniu konkursovy)un,
d) przy  ubieganiu  sis  o   dotacj?  `vymagany  jest  minimalny  wklad  wlasny  (finanso\vy  lub

osobo\vy) w \vysokoSci 20% wartofci calego zadania,
e)  w   s)rfuacji,    gdy   ofel.ent   \unosi    do   realizacji    zadania   wklad   niefinanso\vy   osobo\vy

(Swiadczenie   wolontariusza  lub   praca  wlasna   czlonka   stowarzyszenia)   -   \vyceny  pracy
wolontariusza nale2y dokona6 w oparciu o obowiazujape stawki rynkowe,

I)  konkel.s nie przewiduje \vyceny wkladu rzeczowego,
g)  ztozenie oferty o dotacje llie gWarantuje PrZyZnania Srodk6w w \vysokoSci, o kt6ra \vystepuje

oferent,
h)  dotacja nie moze bye udzielona na:

- realizacj? zadah fmansowanych z budZetu gminy Drawsko Pomorskie z innego t)rfurfu,
- zakup nieruchomoSci,
- lvydatki inwestycyjne i zakup Srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza 3500 z1,
- zakup alkoholu, \vy1.Ob6w tytoniolvych i Srodk6w odurzajapych,
- fmansowanie koszt6w dzialalno5ci gospodarczej)
- dzialalnoS6 polityczng i religijng,
- lvyplaty \vynagrodzeh dla zawodhik6w i czlonk6w organ6w zarzqdzajapych w zwiazku z

pehieniem finkcji w tych organach,
- odsetki z tytufu niezaplaconych w terminie zobowiazah,
- nagrody, premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych si?

realizacj a zadania,
- oplaty typu kary) mandaty naloZone na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiapania z tytufu otrzymanych kredyt6w, czy podyczek,

i)   koszty   obsfugi   zadania  publicznego,   w  tym  koszty   administracyjne   okreSlone   w  tabeli
Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok...  ®kt. IV.8.) moga stanowi6 maksymalnie 20%
przyznanej dotacji,

j) szczeg61owe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta
mi?dzy gmina Drawsko Pomorskie a oferentem.



5) terminy i warunki realizacji zadania:
a)  zadanie  bedzie  realizowane  w  okresie  od  dnia  zawarcia  umo\vy  maksymalrie  do  dnia  3 1

grudnia 201 7 roku;
b) w konkursie moga uczestniczy6 podmioty, kt6re lqcznie spehaiaja nastepujace warunki:

-    speiniaja   \vymogi   formalne   zgodnie   z   ustawa   o    dzialalnoSci   pozytku   publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

- realizowa6 bedq zadanie w szczeg6lnoSci na rzecz miesckahc6w gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadza dzialalnoS6 statutowq w dziedzinie objetej konkursem;
- posiadaja doSwiadczenie niezbedne do realizacji zadania, b?dacego przedmiotem konkursu;
-   przedstawia  prawidiowo   sporzadzonq   oferty   na   obowiazujqcym   formularzu   zgodrie   z

rozporzqdzeniem Ministra Rodziny) Pracy i Polityki Spolecznej  z dnia 17 siexpnia 2016 I. w
sprawie wzor6w ofert i ramo\vych wzor6w um6w dotyczapych realizacji zadafi publicznych
oraz wzor6w sprawozdch z \vykonania tych zadah (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);

c)  do ofe1.ty naleZy dolaczy6:
- helrm!orrogram Oedymie w przypadha zadania realizowanego w terminie  diuzszym niz jeden

rok budeetowy) ,
-   kalkulacja   przewidywanych   koszt6w   O'edyJ?Z'e   W  prZ)XPC,C7he/   zc'c7czroz'c[   recz/z'zo14,CZreegO   W

terminie diuzszym niz jeden rok budeetowy),
- kopie I-o\vy lub statutu sp6Iki potwierdzonq za zgodnof6 z oryginalem - w przxpadku gdy

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

-  informacje  o  udziale  oferenta  w  \vydarzeniach  organizowanych  przez  gmine  Drawsko
Pomorskie  (np.  tumieje  sportowe, \vydarzenia kulturalne,  imprezy okolicznofciowe i irme)
w roku 2016,

d) ponadto w ofercie:
-  w  pkt  II.4.  Przedmiot  dzialalnoSci  potrytku  publicznego  naleZy  \xpisa6  caly  zakres

dzialalnoSci  pozytku  publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiazany  z  danym  zadaniem,  w
podziale na dzialalno56 nieodplatna i odplatnq9 ZgOdnie Ze Statutem lub inn)m dOkumentem
we\un?trzny- reguluj acym te sfere)

-  w  pkt  IV.8.  Kalkulacja  przewidywanych  koszt6w  na  rok...   -  przy  sporzadzaniu
kalkulacji   przewidywanych  koszt6w  realizacji   zadania  w  tabeli   nie   naleZy  lvypeinia6
kolumny pn. z w4Zczc7er rzeczowego  /w ZZJ.
Jezeli  oferehi  przowidrje  wyhoreystanie  zasob6w  rzeczclwych  irformacje  w  tym  zckresie
moke opisa

- w tabeliw

pkt  IV.9.
wszystkie

w pkt. IV,l3. oferty;

pkt IV.8.  Kalkulacja  przewidywanycIl  kOSZt6w  na  rok...  oraz w tabeli w
IZeWidyWane  Zr6dla  finansowania  zadania  publicznego  naleZy  \vypelni6
magane pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, \xpisa6 " 7?Z'e dOtyCZy " lub

W zwiqzku z powyzszym w  polach,  w  kt6rych wartoS6  liczbowa   lub  procentowa wynosi  0
(zero) naledy wpisa6  "0",  a w holumnie pn- z wkladu rzeczowego  (w zl) naledy wpisa6 "vie
dotycz,y" lub przekeeSli6 to pole;

- skladajap oSwiadczenia w kohcowej  czeSci oferty nalezy skreSli6 niewlafciwe odpowiedzi i

pozostawi6 prawidiowe.
6) termin skladania ofert:
Oferty  nalezy  skZada6  w  terminie  do  3  lutego  2017r.  do  godz.  14.00  (decyduje  data  \xplywu)  w
sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, pok6j nr 210. Na
kopercie nalezy umieSci6 dopisek:  Konkurs ofert - ,,CJpow5,ZeCfereZ.¢JIZ.e SPOrfdW W¢/4z' ws,rid dz,.ec,I,
ndodieZ'y i doroslych".
7) tryb i kryteria stosowane przy lvyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

a)  zlozone   oferty   rozpatrywane   bedq  przez   komisj?   konkursowa  powolana   zarzadzeniem
BumliStrZa Drawska P omorskiego ;

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



c)  ocena bedzie sic  odbywala zgodnie  z kryteriami  wskazanymi  w karcie  oceny oferty, kt6rej
wz6r stanowi zalacznik do niniejszego zarzadzenia;

d) oferty  zloZone  na  innych  formularzach  niz  obowiqzujqce  lub  zloZone  po  te-inie  zostanq
odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;

e)  oferenci,  kt6rych  oferty  nie  zawierajape  w)-aganych  danych  i  zalapznik6w  okreSlonych
\vyZej  zostang wezwani do uzupelnienia oferty w terminie 5 dni, przy czym wezwanie moze
bye przekazane droga telefoniczna lub poprzez e-mail;

I)  oferty nie uzupelhione w terminie \vy2:ej w)mienion)m pozostanq bez rozpatrzenia;
g) po   analizie   zlozonych   ofert   komisja   konkursowa   przedklada   Burmistrzowi   Drawska

Pomorskiego rekomendacje co do lvyboru ofert. Decyzj? o przyznaniu dotacji i jej \vysokofci
podejmuje Burmistrz Drawska Pomorskiego;

h)  ostateczne  rozstrzygnigcie  kon]ansu  nastapi  nie  p6Zniej,  niz  30  dni  od  uplywu  terminu
skladania ofert;

8)  Srodki  -  realizacje  tego  samego  rodzaju  zadania  zrealizowanego  przez  gmipe  Drawsko
Pomorskie:

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

b)   w roku 20 1 6 (rok poprzedzajacy rok ogloszehia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
realizowala togo samego rodzaju zadanie w formie wspieraniajego \vykonania przez:
-   hAIJKS   "Oyama,,   Drawsko   Pomorskie  przy  udzielehiu  temu  podmiotowi   dotacji   w
wysoko5ci 21.000,- zI,
-  Klub  Sport6w Walki  "Valiant  Gold Team» przy  udzieleniu temu podmiotowi  dotacji w
wysokoSci 10.000,- zI,

§2. Zarzqdzerie wchodzi w zycie z dniem podjecia.


