
B    U     R    M    I    S    T    R    Z
Drawska PomorskiegO

;!--G5OeOn.DYra.wsjkkoor;koi#o?stile                      ZARZAD ZENIE Nr 1 2/20 1 7
tel. o94-3633485: fax  m^-1e.. , ,BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017r.

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

Na podstawie  art.ll  ust.2  i  art.  13  ust.1  ustarvy  z  dnia  24  kwietnia 2003  I.  o  dzialalnofci

POZ)rdou publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.  1 817) zarzqdzam, co nastapuje:

§1.  1. Oglasza sic otwarty konkurs ofert na realizacj?, w formie wspierania zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultlny flZyCZnej , kt6re bedzie realizowane w 201 7 roku na
terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Warunki otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust.  1  sq nastepujace:
1) rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury flZyCZnej,
2) tytul zadania publicznego: ,,Upowszechnianie sport6w motoro\vych";
3) lvysokoS6 Srodk6w publicznych I)rZeZnaCZOnyCh na realizacje zadania:

- 70.000,- zI (slo\unie: siedemdziesiqt tysiecy zlotych).

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

ust. 2 i 3 ustarvy o dzialalnoSci poz)itku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane   b?da   \vylapznie   oferty   ztozone   na   obowiapujqcym   formularzu   vlaZ   Z

\vymaganymi zalapznikami w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacje   na   realizacje   zadania   otrz)maja   podmioty,   kt6rych   oferty   zostanq   uznane   za

najkorzystniejsze i `vybrane w niniejszym postepowaniu konkurso\vym,
a) przy  ubieganiu  si?  o  dotacje  \vymagany  jest  mininalny  wklad  wlasny  (flnanso\vy  lub

osobolvy) w wysokoSci 20% wartoSci calego zadaIlia,
e)  w   sytuacji,    gdy   oferent   \unosi    do   realizacji   zadania   wklad   niefmanso\vy   osobo\vy

(Swiadczenie   wolontariusza  lub   pl.aca  wlasna   czlonka   stowarzyszenia)   -   \vyceny  pracy
wolontariusza nale2y 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 Die moze bye udzielona na:

- realizacje zadafi flnanSOWanyCh Z bud2etu gminy D1.aWSkO Pomorskie z innego t)rfufu,
- zakup nieruchomoSci,
- \vydatki inwestycyjne i zakup srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza B500 zI,

-: fiz:fn{sa:ii.kaso:I;o:k:i;?i?:6zfe:t:g,:n:qs;c¥ocshp'os;r:dc5i,T odurzaJ?Cych,                           I

- \vyplaty `vynagrodzeh dla zawodnik6w i czlonk6w organ6w zarzqdzajacych w zwiazku z

pelnieniem funkcji w tych ol.ganach,
- odsetki z tytulu niezaplaconych w te-inie zobowiqzal,
- nagrody' premie i inne fo-y pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujapych si?

realizacj a zadania,
- oplaty typu kary> mandaty nalozone na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiapania z tytufu otrzymanych kredyt6w, czy poZyczck,

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 dotacj i,

j)  szczeg61owe i ostateczne wanmki realizacji,  flnansowania zadania ureguluje umowa zawarta
zy gminq Drawsko Pomorskie a oferentem.



5) terminy i warunki realizacji zadania:
a)  zadanie  bedzie  realizowane  w  okresie  od  dnia  zawarcia  umo\vy  maksymalnie  do  dnia  31

grudnia 20 1 7 roku;
b) w konkursie mogq uczestniczy6 podmioty, kt6re lqcznie spelniaja nastepujace warmki:

-   spelniajq   vy)-ogi   formalne   zgodnie   z   ustawq   o   dzialalnoSci   pozytku   publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

- realizowa6 beda zadanie w szczeg6lnoSci na rzecz mieszkaric6w gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadzq dzialalnoS6 statutowq w dziedzinie obj?tej konkursem;
- posiadajq doSwiadczenie niezbedne do realizacji zadania, bedapego przedmiotem konkursu;
-   przedstawia  prawidlowo   sporzqdzona   oferty   na   obowiapujap)m   formularzu   zgodnie   z

rozporzqdzeniem Ministra Rodziny9  Pracy i Polityki  Spolecznej  z dnia  17 siexpnia 2016 r.  w
sprawie wzor6w ofeit i ramo\vych wzor6w um6w dotyczapych realizacji zadari publicznych
oraz wzor6w sprawozdafi z \vykonania tych zadah a)z. U. z 2016r. poz.  1300);

c)  do oferty naleZy dolqczy6:
- tlarmonogram Oedynie w prz)padha zadania realizowanego,w terminie diuzszym niz jeden

rok budeetowy) ,
-   kalkellacja   przewidywanych   koszt6w   ¢edynez'e   w  prz}pczc7kac   zczcZc)m'cz   recIJz.zowa7?ego   W

terminie diuZszym niZ jeden rok budeetowy),
- kopie umo\vy lub statutu sp6Iki potwierdzonq za zgodnoS6 z oryginalem - w przypadku gdy

oferent jest sp61ka prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 usta\vy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz)rfku publicznego i o wolontariacie.

-  informacje  o  udziale  oferenta  w  \vydarzeniach  organizowanych  przez  gmine  Drawsko
Pomorskie (np.  turnieje sportowe, lvydarzenia kulturalne,  imprezy okoliczno§ciowe i ime)
wroku 2016,

d) ponadto w ofercie:
-  w  pkt  II.4.  PIZedmiOt  dZialalnoSci  poZytku  publicznego  nalezy  \xpisa6  caly  zalnes

dzialalnoSci  poZytku  publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiapany  z  danym  zadaniem,  w
podziale na dzialalnoS6 nieodplatnq i odplatnq) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem
we\unetrzny- regulujqcym te sfere>

-  w  pkt  IV.8.   Kalkulacja  przewidywanych  koszt6w  na  rok...   -  przy  sporzqdzaniu
kalkulacji   przewidywanych  koszt6w  realizacji   zadania  w  tabeli   nie   nalezy   \vypeinia6
kolumny pn. z wfafczc72/ 7,ZeCZOWegO  /W ZZJ.
Jezeli  oferehi  przewidlye  wyhorzystahie  zasob6w  rzeczowych  irformacje  w  tym  zakresie
maze opisal w pkt. IV.l3. oferty;

- w  tabeli w  pkt IV.8.  Kalkulacja  I)rZeWidyWanyCh  kOSZt6w  na  rok...  oraz w tabeli w

pkt  IV.9.  Przewidywane  Zr6dla  finansowania  zadania  publicznego  naledy  \vypctni6
wszystkie \vymagane pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, \xpisa6 " #z'e cfotyczy " lub
je przekreSli6.
W zwiqzha z powy2sz)rm w polach, w  kt6rych wartoS6 liczbowa   lub procentowa wysosi 0
(zero) naleZy wpisa6  "0'',  a w  kolumnie pn.  z widadu rzeczowego  (w zt)  naledy wpisa6  "nie
dotycey" lub przekre5li6 to pole;

- skladajap oSwiadczenia w kohcowej  czeSci oferty naleZy skreSli6 niewlaSciwe odpowiedzi i

pozostawi6 prawidlowe.

6) termin skladania ofert:
Oferty nalezy  sklada6  w terminie  do  3  lutego  2017r.  do  godz.  14.00  (decyduje  data lxplywu)  w
sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, pok6j ur 210. Na
kopercie nalezy umieSci6 dopisek: Konkurs ofert - "UpouszechJ!farJ!Z.a S'POrfO,W mOfOrOWJ/ch ".
7) tryb i kryteria stosowane przy lvyboIZe Ofert OraZ termin dOkOnania lvybOru Ofert:

a)  zlozone   oferty   rozpatrywane   b?dq   przez   komisje   konkursowa  powolana   zarzqdzeniem
Burmistrza Drawska Pomorskiego ;

b) ocena  ofert  przez  komisje  konkursowq  nastapi  w  dw6ch  etapach:  ocena  formalna  i  ocena
na. Do oceny mer)rforycznej przechodzq tylko te oferty, kt6re pozyty\unie przejda
alna;



a)  ocena b?dzie  si?  odbywala zgodnie z kryteriami  wskazanymi w karcie  oceny oferty,  kt6rej
wz6r stanowi zalapznik do niniejszego zarzqdzenia;

d)  oferty  zlo2one  na  innych  formularzach  niZ  obowiapujape  lub  zlo2one  po  terminie  zostana
odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;

e)  oferenci,  kt6rych  oferty  nie  zawierajace  \vymaganych  danych  i  zalapznik6w  okreSlonych
\vyZej  zostana wezwani do uzupeinienia oferty w terminie 5  dni, przy czym wezwanie moze
bye przekazane droga telefonicznq lub poprzez e-mail;

i)  oferty nie uzupednione w termihie \vyZej \vymienionym pozostana bez rozpatrzenia;
g) po   analizie   zlo2onych   ofert   komisja   konkursowa   przedklada   Burmistrzowi   Drawska

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

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

8)  Srodhi  na  realizacje  togo  samego  rodzaju  zadania  zrealizowanego  przez  gmipe  Drawsko
Pomorskie:

a)   w roku ogloszehia niniejszego  kondrsu  ofert  gmina Drawsko  Pomorskie  nie realizowala
zadari publicznych togo samego rodzaju,

b)   w roku 2016 (rok poprzedzajqcy rok ogloszenia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
realizowala togo samego rodzaju zadanie w formie wspieraniajego \vykonahia przez:
-  ZDR  Rally  Team  Drawsko  Pomorskie  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi  dotacji  w
wysokoSci  15.000,- zI,
-  Bogus  Rally  Team  Drawsko  Pomorskie  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi  dotacji  w
wysokoSci  10.000,- zI,
- Fundacja Baja Poland przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 45.000,- z1.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


