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w  sprawie  ogloszenia  o
publicznego w zakresie
kultury fnycznej wSr6d

Na podstawie
poZytku publicznego i

§1.  1.  Oglasza sis otw
zakresie wspierania i
terenie gminy Drawsko
2. Warunki otwartego
1) rodzaj zadania pu
2)  tytul  zadania  pu
doroslych,I;
3) wysokoS6 Srodk6w pu

- 34.005,- zI (slounie: tr:
4) zasady przyznawania

a)  do  konkursu moga
ust. 2 i 3 ustawyo d

b) rozpatrywane   b?dq
wymaganymi zalqcz

c)  dotacje   na   realiza(
najkorzystniej sze i \

d) przy  ubieganiu
osobovy) w vysl

e)  w   sytuacji,    gd:
(Swiadczenie   w(
wolontariusza na

I)  konkurs nie przel
g) zlozenie oferty o

oferent,
h)  dotacja nie moZe

- realizacj? zadah
- zakup nieruchoI
- wydatki inwest)
- zakup alkoholu,
- flnanSOWanie kC
- dzialalnoS6 poll
- wyplaty wyna

pelnieniem funkcji i
- odsetki z tytulu niez
- nagrody) premie i ir

realizacj a zadania,
- oplaty typu kary) m:
- oplaty leasingowe o
koszty  obslugi   zada]
Kalkulacj a przewidy
przyznanej dotacj i,

j) szczeg6Iowe i ostatec
miedzy gminq Draws

ZARZADZENIE Nr 79/2017
ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 8 maja 2017r.

go  konkursu  ofert na  realizacje) w formie wspierania zadania
ania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Upowszechnianie
I mlodziedy i doroslych».

2  i  art.  13  ust.1  ustarvy  z  dnia 24  kwietnia 2003  r.  o  dzialalnoSci
LriaCie (Dz. U. z 2016r. poz.  1817) zarzqdzam, co nastepuje:

urs ofert na realizacje) w formie wspierania zadania publicznego w
ia kultury flZyCZnej, kt6re bedzie realizowane w 2017 roku naan

ofert, o kt6rym mowa w ust. 1 sq nastepujqce:
wspieranie i upowszechnianie kultury flZyCZnej 9
wUpowszechnianie  kultury  flZyCZnej  WSr6d  dzieci,  ndodziezy  i

rch przeznaczonych na realizacje zadania:
ci cztery tysiqce pied zlotych).
I
I:

HJi6  organizacje  pozarzqdowe  oraz podmioty \vymienione w  art.3
)Sci poZytku publicznego i o wolontariacie,
cznie   oferty   zlozone   na   obowiazujacym   fo-ularzu   vlaZ   Z
i w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
lamia   otrzymaja   podmioty)   kt6rych   oferty   zostana   uznane   za
i w niniej sz)- post?powaniu konkursolvym,

?  \vymagany  jest  minimalny  wklad  wlasny  (flnanSOlvy  lub
wartoSci calego zadania,
v\mosi   do   realizacji   zadania   wklad   niefinanso\vy   osobolvy

lub  praca  wlasna  czlonka  stowarzyszenia)   -   \vyceny  pracy
kona6 w oparciu o obowiqzujqce stawki rynkowe,
\vyceny wkladu rzeczowego,
; nie gwarantuje przyznania Srodk6w w `vysokoSci, o kt6rq \vystepuje

zielona na:
owanych z budZetu gminy Drawsko Pomorskie z innego tytulu,

i zakup Srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza 3500 zI,
)6w tytonio\vych i Srodk6w odurzajqcych,
dzialalnoSci gospodarczej )

9anij
lla zawodnik6w i czlonk6w organ6w zarzadzaj acych w zwiazku z
ch organach,
aconych w terminie zobowiazah,
fo-y pomocy rzeczowej lub flnanSOWej dla OS6b zajmujacych sis

ity naloZone na oferenta,
zobowiazania z tytulu otrzymanych kredyt6w, czy poZyczek,
publicznego,   w  tym  koszty  administracyjne  okreSlone   w  tabeli

anych koszt6w na rok...  tokt. IV.8.) mogq stanowi6 maksymalnie 20%

ne warunki realizacji, flnanSOWania Zadania ureguluje umowa zawarta
o Pomorskie a oferentem.



5) terminy i warunki real
a)  zadanie  b?dzie  reali

grudnia 201 7 roku;
b) w korikursie mogq u(

-   spelniaja   wymogi
i o wolontariacie ora

- realizowa6 beda zad€
- prowadzq dzialalnoS(
- posiadajq doSwiadczl
-   przedstawiq  prawi(

rozporzadzeniem M
sprawie wzor6w ofe
oraz wzor6w sprawo

c)  do oferty nalezy dot?
- harmonogram  6'ec7;

rok budeetowy) )
-  kalkulacja  przewi

terminie diuzszym I
- kopie unowy lub s

oferent jest sp6Iky
kwietnia 2003 r. o (

-  informacje  o  udz
Pomorskie (np. fur
w roku 2016,

d) ponadto w ofercie:
-  w  pkt  II.4.  Pr

dzialalnoSci  pozytl
podziale na dziala1]
wewnetrznym regu

-  w  pkt  IV.8.  Ka]
kalkulacji  przewid
kolurmy pn. z l4,faZc]
JeZeli  oferent  prze
moke opisa6 w pJct. I

- w tabeli w pkt IV.
pkt  IV.9.  Przewid
wszystkie wymagan
je przekreSli6.
W zwiqzha z powy2
(zero) naleZy wpisa
dotyczy" lub przekr

- skladajap oSwiadcze

pozostawi6 prawidi
6) termin skladania ofert:
Oferty nalezy sklada6 w t
sekretariacie Urzedu Miej s
kopercie  nalezy  umieSci6
drieci, ndodrleky i doroslyc
7) tryb i kryteria stosowa

a)  zloZone   oferty  rozp
Burmistrza Drawska

b) ocena  ofert przez  ko
merytoryczna. Do oc
ocene formalna;

zadania:
ne  w  okresie  od  dnia  zawarcia umolvy  maksymalnie  do  dnia  31

niczy6 podmioty, kt6re lacznie spehaiaj a nastepuj ace warunki :
alne   zgodnie   z   ustawa   o   dzialalnoSci   poZytku   publicznego

ych ustaw;
szczeg61noSci na rzecz mieszkahc6w gminy Drawsko Pomorskie;

utowq w dziedzinie objetej konkursem;
niezb?dne do realizacj i zadania, bedqcego przedmiotem konkursu;

sporzadzonq  ofert?   na  obowiqzujap)ml   fOrmularzu  zgodnie   z
Rodziny) Pracy i Polityki Spolecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w

amolvych wzor6w um6w dotyczapych realizacji zadah publicznych
lvykonania tych zadah (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);

przypadha zadania realizowanego w termihie diuzszym hiz jeden

a:nych  kJOSZfybW   Oedyhie  w   przypadha  zadcha  realizclwanego  w
den rok budeetowy) ,

sp6Iki potwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem - w przypadku gdy
handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustarvy z dnia 24

1noSci pozytku publicznego i o wolontariacie.
)ferenta  w  lvydarzeniach  organizowanych  przez  gmin?  Drawsko
sportowe, lvydarzenia kulturalne, imprezy okolicznoSciowe i inne)

dzialalnoSci  poZytku  publicznego  nalezy  \xpisa6  caly  zakres
publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiazany  z  danym  zadaniem,  w
6 nieodplatnq i odplatnq) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem
lcym t? sfiere9
lacja  przewidywanych  koszt6w  na  rok...   -  przy  sporzadzaniu
•anych  koszt6w  realizacji  zadania  w  tabeli  nie  nalezy  \vypehaia6

rzeczowego (w zt).
hale  wyhorzystanle  zasob6w  rzeczowych  irformacje  w  tym  zckresie
l3. oferty;
Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok...  oraz w tabeli w
ane  Zr6dla  finansowania  zadania  publicznego  nalezy  lvypelni6

pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, lxpisa6 ,, 7?Z'e C7ofyczJ/ " 1ub

ym w polach, w Jct6rych wartoS6 liczbowa   lub procehiowa wynosi 0
"0", a w kolumnie pn. z wkeade rzeczowego  (w zt) naledy wpisa6  "nie

Slit to pole,
ia w kohcowej czeSci oferty nalezy skreSli6 niewlaSciwe odpowiedzi i

-inie  do  29  maja 2017r.  do  godz.  15.00  (decyduje  data lxplyvll)  W
ego w Drawsku Pomorskim przy u1.  Sikorskiego 41, pok6j ur 210. Na
dyusdr. TLond:uns  ofed -  ,,Upowszechnianie  kthury fizycznej  w5r6d
/J

e przy lvyborze ofert oraz termin dokonania lvyboru ofert:
trywane  b?da  przez  komisje   konkursowa  powolana  zarzadzeniem
omorskiego ;
isje  konkursowa nastapi  w dw6ch  etapach:  ocena folmalna i  ocena

ny merytorycznej przechodza tylko te oferty, kt6re pozytyvIlie PrZej dq



c)  ocena bedzie  sis  odb
wz6r stanowi zalaczn

d) oferty  zlozone  na  i
odrzucone i pozostaw

e)  oferenci,  kt6rych  of€
wyZeJ  ZOStanq WeZWa
bye przekazane drogq

I)  oferty nie uzupelnion
g) po   analizie   zlozony

Pomorskiego rekome
podej muj e Burmistrz

h) ostateczne  rozstrzyg
skladania ofert;

8)  Srodki  na  realizacje  t
Pomorskie :

a)   w roku ogloszenia
samego rodzaju zad
-  UKS  "Olimpijcz

vysokoSci 40.000,-
- Klub Sportowy "C
zI,
-  UKS  ,,Sportowie
wysokoSci 9.995,- z
-  Stowarzyszenie  "I
wysokoSci 2.000,- z

b)   wroku2016 (rokp
realizowala tego sa
-  UKS  ,,Olimpijcz
wysokoSci 42-000,-
-  Stowarzyszenie ,,
17.990,- zI,

-  Klub  Sport6w W
wysokoSci  10.000,-

§2. Zarzqdzenie wchodzi w

wala zgodnie  z kryteriami  wskazanymi w karcie oceny oferty,  kt6rej
do niniej szego zarzqdzenia;

ych  formularzach niz  obowiazujqce  lub  zlozone  po  te-inie  zostana
one bez rozpatrzenia;
y  nie  zawierajqce  \vymaganych  danych  i  zalqcznik6w  okreSlonych
i do uzupelnienia oferty w te-inie 5 dni, przy czym wezwanie moZe

telefoniczna lub poprzez e-mail;
w terminie \vyzej \vymienionym pozostana bez rozpatrzenia;
h   ofert   komisja   konkursowa   przedklada   Burmistrzowi   Drawska
dacje co do \vyboru ofert. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej \vysokoSci
rawska Pomorskiego ;

iecie  konkursu  nastapi  nie  p6Zniej)  niZ  30  dni  od  uplyvll  terminu

go  samego  rodzaju  zadania  zrealizowanego  przez  gmine  Drawsko

iniejszego konkursu ofert gmina Drawsko Pomorskie realizowala tego
nie w fo-ie wspierania jego lvykonania przez:
"  Drawsko  Pomorskie  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi  dotacji  w

)

liczek% przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 4.000,-

"  Mielenko  Drawskie  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi  dotacji  w

l

-ados6  z Zycia,,  Gudowo  przy udzieleniu temu podmiotowi  dotacji  w

przedzajacy rok ogloszenia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
ego rodzaju zadanie w formie wspierania j ego \vykonania przez:
"  Drawsko  Pomorskie  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi  dotacji  w

tywna WieS" przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci

rliczek" przy udzieleniu temu podmiotowi dotacji w \vysokoSci 4.000,-

%Valiant  Gold Team" przy udzieleniu temu podmiotowi  dotacji  w

ycie z dniem podjecia.
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