
B     U     R    M     i     S    T    R    Z
Drawska Pomorskiego

#.-?Son.DY:a.ws;kk3r;koi:go?stile               ZARZAD ZENIE Nr 1 3/20 1 7
tel. o94_3633485.. fax, Og4-36BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017r.

w  sprawie  ogloszenia  otwartego  konkursu  ofert na  realizacje) w  foI.mie WSPierania Zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie
kultury fizycznej w5r6d dzieci, mlodzieZy i doroslych».

Na podstawie  art.ll  ust.2  i  art.  13  ust.1  ustalvy  Z  dnia 24  kwietnia  2003  r.  o  dzialalnoSci
POZ)rdcu publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.  1817) zarzqdzam, co nastepuje:

§1.  1. Oglasza si? otwarty konkurs ofert na realizacje) 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. Wanmki otwartego konrfursu  ofert, o kt6rym mowa w ust.  1  sq nastepujape:
1) rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
2)  tytul  zadania  publicznego:  "Upowszechnianie  kultury  fizycznej  wSr6d  dzieci,  ndodziezy  i
doroslych'';
3) lvysokoS6 5rodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

- 90.000,- zI (slo\unie: dziewie6dziesiat tysiecy zlotych).

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

ust. 2 i 3 usta\vy o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane   beda   lvylqcznie   oferty   zlo2one   na   obowiqzujapym   formularzu   wraz   z

\vymaganymi zalqcznikami w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacje   na   realizacje   zadania   otrzymaja   podmioty>   kt6rych   oferty   zostana   uznane   za

najkorzystniejsze i \vybrane w niniej sz)- postepowaniu konkurso\vym,
d) przy  ubieganiu  sic  o   dotacj?  \vymagany  jest  minimalny  wklad  wlasn;  (flnanso\vy  lub

osobo\vy) w \vysokoSci 20% wartoSci calego zadania,
e)  w   sytuacji,    gdy   oferent   \unosi    do   realizacji   zadania   wklad   niefinansolvy   osobo\vy

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

I)  konkurs nie przewiduje \vyceny wkladu rzeczowego,
g) zlo2enie oferty o dotacj? nie gwarantuje przyznania Srodk6w w \vysokoSci, o kt6rq \vystapuje

oferent,
h)  dotacja nie moZe bye udzielona na:

- realizacje zadah finansowanych z budZetu gminy Drawsko Pomorskie z innego tyrfufu,
- zakup nieruchomoSci,
- \vydatki inwestycyjne i zakup Srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza 3500 z1,
- zakup alkoholu, \vyrob6w tytonio\vych i Srodk6w odurzajqcych,
- finansowanie koszt6w dzialalnoSci gospodarczej)
- dzialalnoS6 politycznq i religijnq>
- w)platy \vynagrodzefi dla zawodnik6w i czlonk6w organ6w zarzqdzajqcych w zwiazku z

peinieniem funkcji w tych organach,
- odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiazah,
- nagrody, premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub flnansowej dla os6b zajmujacych sic

realizacj a zadania,
- oplaty typu kary> mandaty naloZone na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiapania z t)rfulu otrzymanych kredyt6w, czy poZyczek,

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) szczeg6Iowe i ostateczne wanmki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta
zy gmina Drawsko Pomorskie a oferentem.



5) terminy i warunlri realizacji zadania:
a)  zadanie  b?dzie  realizowane  w  okresie  od  dnia  zawarcia  umo`vy  mcksymalnie  do  dnia  31

grudnia 20 1 7 roku;
b) w konkursie mogq uczestniczy6 podmioty, kt6re lacznie spctniaja nastepujqce walunki:

-    spedniaja   \vymogi    formalne   zgodnie   z   ustawa   o    dzialalnoSci   po2ytku   publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

- realizowa6 b?dq zadanie w szczeg6lnoSci na rzecz mieszkahc6w gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadzq dzialalnoS6 statutowq w dziedzinie objetej konkursem;
- posiadaja doSwiadczenie hiezb?due do realizacji zadania, bedacego przedmiotem konlunsu;
-   przedstawiq  prawidiowo   sporzadzona  oferte   na   obowiapujap)m   formularzu  zgodnie   z

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

c)  do oferty nale2y dolapzy6:
- harm:ouogram Oedynie w praypadku zadarlia realizowanego w  terminie diuzszym ni2 jeden

rok budietowy) ,
-   kalkulacja   przewidywanych   koszt6w    6'ecly#z'e    w   p7,Z}f?CZCZk2J   ZCZC!CZJ?Z'CZ   J,eCZ/Z'ZOWCZJ?ego   W

termivie diutszym niZ jeden rok budeetowy) ,
- kopie umovy lub statutu sp61ki pofwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem - w przypadku gdy

oferentjest sp61ka prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustarvy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz)rfku publicznego i o wolontariacie.

-  informacje  o  udziale  oferenta  w  \vydarzeniach  organizowanych  przez  gmipe  Drawsko
Pomorskie  (np.  turnieje sportowe, \vydarzenia kulturalne,  imprezy okolicznoSciowe i inne)
w roku 2016,

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

dzialalnoSci  poZytku  publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiazany  z  dan)m  zadaniem,  w
podziale na dzialalnoS6 nieodplatna i odplatnq> zgodnie ze statutem lub innym dokumentem
we\ungrznym regulujqcym te sfere9

-  w   pkt  IV.8.   Kalkulacja   pIZeWidyWanyCh  kOSZt6w   na   rok...   -  przy  sporzadzaniu
kalkulacji   przewidywanych   koszt6w  realizacji   zadania  w  tabeli   nie   naleZy   \vypehaia6
kolumny pn. z wkfcJCZg/ rzeczowego /w ZZJ.
Jezeli  oferent  przewidtrye  wykoraystanie  zasob6w  rzeczowych  inif;ormacje  w  tym  zakresie
moZe opisa6 w pkt.  IV.13.  oferty;

- w tabeli w pkt IV.8. Kalkulacja przewid)rvanych koszt6w na rok...  oraz w tabeli w

pkt  IV.9.  Przewidywane  Zr6dla  finansowania  zadania  publicznego  nalezy  \vypehi6
wszystkie `vymagane pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, \xpisa6 " 7ZZ'e CfofyCZy '' lub

je przekreSli6.
W zwiqzku  z powy2szym w  polach, w  kt6rych warto56  liczbowa   lub procentowa wynosi  0
(zero) nale2y wpisa6  "0",  a w kolumnie pn. z wkladr rzeczowego  (w zt)  nalezy wpisa6  "nie
dotycey"  lub przekrefli6 to pole;

- skladajqc oSwiadczenia w kchcowej  czeSci oferty nalezy skreSli6 niewlaSciwe odpowiedzi i

pozo stawi6 prawidiowe.
6) teI.min Skladania ofert:
Oferty  nalezy  sklada6  w  terminie  do  3  1utego  2017r.  do  godz.  14.00  (decyduje  data  \xpZ)rml)  w
sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul.  Sikorskiego 41, pok6j nr 210. Na
kopercie  nalezy  umieSci6  dopisek:  Konkurs  ofert  -  "UpouszechJtZ.areZ'e  kJf/f#rJ) flZJ;CZraej  WS,fro'C!
dzleci, ndodziedy i doroslych ".
7) tryb i kryteria stosowane przy lvyboIZe Ofert OraZ termin dOkOnania WybOru Ofert:

a)  zlozone   oferty   rozpatrywane   bedq   przez   komisje   konkursowa   powolana   zarzadzeniem
Burmistrza Drawska Pomorskiego;

b) ocena  ofert  przez  komisje  konlonsowq  nastapi  w  dw6ch  etapach:  ocena  formalna  i  ocena
merytoryczna. Do oceny merytorycznej przechodza tylko te oferty' kt6re pozytyunie przejdq



c)  ocena b?dzie  si?  odbywala zgodnie z kr)rferiami  wskazanymi w karcie  oceny oferty,  kt6rej
wz6r stanowi zalqcznik do niniejszego zarzadzenia;

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

e)  oferenci,  kt6rych  oferty  Die  zawierajqce  \vymaganych  danych  i  zalapznik6w  okreSlonych
`vy2ej  zostana wezwani do uzupelnienia oferty w terminie 5 dni, przy czym wezwanie moze
bye przekazane drogq telefonicznq tub poprzez e-mail;

I)  oferty nie uzupehione w terminie \vyZej lvymienionym pozostang 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 Bu-istrz Drawska Pomorskiego;

h) ostateczne  rozstrzygni?cie  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 togo samego rodzaju,

b)   w roku 20 1 6 (rok poprzedzajqcy rok ogloszenia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
realizowala togo samego rodzaju zadanie w formie wspierania jego \vykonania przez:
-  UKS  "Olimpijczyk"  Drawsko  Pomorskie  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi  dotacji  w
wysokoSci 42.000,- z1,
-  Stowarzyszenie ,,Akty\una WieS" przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w lvysokoSci
17.990,-zI,
- Klub Sporto\vy ,,Orliczekw przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 4.000,-
z1,
-  Klub  Sport6w  Walki  "Valiant  Gold Team,,  przy  udzieleniu temu podmiotowi  dotacji  w
wysokoSci  10.000,- zI,

§2. Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.


