
i8    t!     F?i    M    I    S    I    R    a

uEgewn3ifea.!Pkgrostikeigeogo41               ZARZADZENIE Nr 21/2017
7S=ee© Brawsko PorrBrfelRItAISTRZA DRAWSKA POMORSKIE GO

fol,er--46:"aS.fry  ".,fill"~          z dnia 19 stycznia2017r.

w  sprawie  ogloszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje)  w  formie  wspierania
zadania  publicznego  w  zakeesie  kultury)  sztuki,  ochrony  d6br  kultury  i  dziedzictwa
narodowego   pn.   ,,Organizacja   dycia   kulturalnego   mieszkahc6w   gminy   Drawsko
pomorskie)`

Na   podstawie   art.ll   ust.2   i   art.   13   ust.1   ustarvy   z   dhia   24   kwietnia   2003   r.
o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolonfariacie (Dz. U.  z 2016r. poz.  1817) zarzadzam,
co nastepuje:
§1.   1.   Oglasza   sic   otwarty   konrfurs   ofert  na   realizacje)   w   formie   wspierania  zadania
publicznego w zakresie kultury3 SZtulri, OChrOny d6br kultury i dziedzictwa narodowego, kt6re
bqdzie realizowane w 20 17 roku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2. Warunki otwartego konkursu  ofert, o kt6rym mowa w ust. 1 sa nastepujqce:
1)   rodzaj   zadania   publicznego:   kultura,   sztuka,   ochrona   d6br   kultury   i   dziedzictwa
narodowego,
2)   tytul   zadania   publicznego:   "Organizacja   zycia   kulturalnego   mieszkahc6w   gminy
Drawsko Pomorskie,,;
3) wysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania: I

- 1 0.000,- zI (slo\unie: dziesi?6 tysiecy zlotych).

4) zasady przyznawania dotacji:
a)  do  kockursu  mogq  przystapi6  organizacje  pozarzqdowe  oraz  podmioty  w)-ienione

w alf.3 ust. 2 i 3 ustarvy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane  beda  \vylapznie   oferty  zlozone  na  obowiazujapym  formularzu  wraz

z w)magan)-i zalacznikami w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacje  na realizacje  zadania  otrz)-aja podmioty,  kt6rych  oferty  zostana uznane  za

naj korzystniej sze i lvybrane w niniej sz)m postepowaniu konlursolvym,
d) przy ubieganiu sic o dotacj? vymagany jest minimalny wklad wlasny (flnanSOvy lub

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

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

I)  konkurs nie przewiduje \vyceny wkladu rzeczowego,
g) zloZenie  oferfy  o  dotacj?  hie  gwarantuje  przyznania  Srodk6w  w  \vysokoSci,  o  kt6rq

wyst?puj e oferent,
h)  dotacja nie moze bye udzielona na:

- realizacje zadah finansowanych z bnd2etu gminy Drawsko Pomorskie z innego tyrfurfu,
- zakup nieruchomoSci,
-  lvydatki  inwestycyjne  i  zckup  frodk6w trwalych,  kt6rych wartoS6 brutto  przekracza

3500z1,
- zarfup alkoholu, vyrob6w tytoniovych i Srodk6w odurzajapych,
- fmansowanie koszt6w dzialalnoSci gospodarczej,
- dzialalnoS6 polityczna i religijna,
-   vyplaty   w)magrodzch   dla   zawodnik6w   i   czlonkew   organ6w   zarzqdzajapych

w zwiazhal z pehieniem funkcji w tych organach,
- odsetki z tytufu niezaplaconych w terminie zobowiapal,
- nagrody, premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub fmansowej dla os6b zajmujapych

si? realizacj a zadania,



- oplaty typu kary) mandaty nalo2one na oferenta,
- oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tytufu otrzymanych kredyt6w, czy pozyczek,

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

i)  szczeg61owe  i  ostateczne  warunki  realizacji,  flnanSOWania  Zadania  ureguluje  umOWa
zawarta miedzy gminq Drawsko Pomorskie a oferentem.

5) terminy i warunki realizacji zadania:
a)  zadanie bedzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umovy maksymalnie do dnia 3 I

grudnia 2017 roku;
b)  w konkursie mogq uczestniczy6 podmioty9 kt6re lacznie spelniaj a mast?puj ace warunki:

-   spelniajq  \vymogi   formalne  zgodnie   z   ustawq   o   dzialalnofci   po2ytku  publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

-   realizowa6   bedq  zadanie   w  szczeg6lnoSci   na  rzecz  mieszkaric6w   gminy   Drawsko

Pomorskie;
- prowadzq dzialalnoS6 statutowq w dziedzinie objetej konkursem;
-   posiadajq   doSwiadczenie   niezbedne   do   realizacji   zadania,   bedacego   przedmiotem

konkursu;
-  przedstawia  prawidlowo  sporzqdzonq  ofert?  na  obowiqzujqcym  formularzu  zgodnie

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

c)  do oferty naleZy dolqczy6:
- hixrmorrogra.m  Oedynie  w  przypadku  zadania  realizowanego  w  terminie  dluzszym  niz

j eden rok budzetowy) ,
-   kalkulacja  przewidywanych  koszt6w   O'ec7yw'e   w  przypc]c7ha  zc]cJc?I?Z'C]  reCZ/;'ZOWCZ#egO

w terminie dtuzszym ni2jeden rok budzetowy),
-   kopie   umo\vy   lub    statutu   sp61ki   potwierdzonq   za   zgodnoS6   z   oryginalem   -

w    przypadku    gdy    oferent   jest    sp61kq    prawa    handlowego,    o    kt6rej    mowa
w  art.   3   ust.   3   pkt  4  usta\vy   z  dnia  24  kwietnia   2003   r.   o   dzialalnofci   po2ytku

publicznego i o wolontariacie.
- informacje o udziale oferenta w \vydarzeniach organizowanych przez gmine Drawsko

Pomorskie  (np.  tumieje  sportowe,  \vydarzenia  kulturalne,  imprezy  okolicznoSciowe
i irme) w roku 2016,

d) ponadto w ofercie:
- w pkt II.4. Przedmiot dzialalnoSci podytku publicznego nalezy wpisa6 caly zakres

dzialalnofci  poZytku  publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiq2.any  Z  danym  Zadaniem,
w  podziale  na  dzialalnoS6  nieodplatna  i  odplatnq)  zgodnie  ze  statutem  lub  innym
dokumentem wewnetrznym regulujqcym t? sfere,

-  w  pkt  IV.8.  Kalkulacja  przewidywanych  koszt6w  na  rok...  -  przy  spor2,adZaniu
kalkulacji  przewidywanych koszt6w  realizacji  zadania w tabeli  nie  nale2y  \vypelnia6
kolumny pn. z w#czc7z/ rzec.zowego  /w ZZJ.
Je2eli   oferent   przewidlye   wykorzystanie   zasob6w   rzeczowych   imf(ormacje   w   tym
zckresie mode opisa6 w pkt.  IV. I 3.  oflerty;

- w tabeli w pkt IV.8. Ka]kulacja przewidywanych koszt6w na rok...  oraz w tabeli
w   pkt   IV.9.   Przewidywane   Zr6dla   finansowania   zadania   publicznego   nale2y
\vypelni6  wszystkie  \vymagane  pola,  a  w  polach,  kt6rych  oferta  nie  dotyczy,  \xpisa6
" w'e c!otyczJ," 1ub je przekreSli6.

)CJ  Wig    ,CJ.,
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W  zwiclzha  z  powyzszym  w   polach,  w   kt6rych  warlo56   liczbowa     tub  procenlowa
wynosi  0  (zero)  nalezy  wpisa6   "0",  a  w  kolumnie  pn.  z  wktadu  rzeczowego  (w  zt)
naledy wpisa6  "nie dotyczy"  lub przekreSli6 to pole;

-   skladajqc   oSwiadczenia   w   kohcowej    czeSci   oferty   nalezy   skreSli6   niewlaSciwe

odpowiedzi i pozostawi6 prawidlowe.

6) termin skladania ofert:
Oferty nalezy sklada6 w terminie do  10 lutego 2017r. do godz.  l4.00 (decyduje data \xplywu)
w sekretariacie  Urzgdu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul.  Sikorskiego 41 , pok6j  nr
210.    Na    kopercie    nalezy    umieSci6    dopisek:    Konkurs    ofert    -    ,,Organizacja    dycia
kulturalnego mieszkahc6w gminy Drawsko Pomorskie ,,.
7) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

a)  zlo2one  oferty  rozpatrywane  beds przez  komisje  konkursowq powolanq  zarzqdzeniem
Burmistrza Drawska Pomorskiego;

b)  ocena   ofert   przez  komisje   konkursowa  nastqpi   w   dw6ch  etapach:   ocena  formalna
i   ocena   merytoryczna.   Do   oceny   merytorycznej   przechodzq   tylko   te   oferty)   kt6re

pozyty\unie przej dq ocene formalnq;
c)  ocena  b?dzie  sic  odbywala  zgodnie  z  kryteriami  wskazanymi  w  karcie  oceny  oferty,

kt6rej wz6r stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia;
d)  oferty  zlo2one   na  innych   formularzach  niZ   obowiqzujqce   lub   zlo2one   po   terminie

zostanq odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;
e)  oferenci,    kt6rych    oferty    nie    zawierajace    \vymaganych    danych    i    zalqcznik6w

okreflonych \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 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  uply\un terminu
skladania ofert;

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

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

b)   w  roku  2016   (rok  poprzedzajqcy  rok  ogloszenia  konkursu  ofert)   gmina  Drawsko
Pomorskie   realizowala   tego   samego   rodzaju   zadanie   w   formie   wspierania  jego
wykonania przez:
-   stowarzyszenie   ,,Aktyuna  WieS"   w  Z6Itym  przy   udzieleniu   temu  podmiotowi
dotacji w \vysokoSci 2.500,- z1,
-   Stowarzyszenie   Przyjaci61   Drawska   "Meander"   w   Drawsku   Pomorskim   przy
udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 6.000,- z1,

§2. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


