
B    U    R    M    I    S    T    R    a
Drawska Pornorskiego                     ZARZADZENIE Nr 8/2017

#._?oeon -DY:a.ws!kk3r3koi:goPsfild3URESTRZA DRAWSRA POMORSRTEGO
tel. 094-3633485. f',,  A- '  1-'                           z dnia 13  stycznia 2017r.

w  sprawie  ogloszenia  otwartego  konkursu  ofert na  realizacje9 W  fOrmie WSPierania  Zadania
publicznego  w  zakresie   turystyki  i  krajoznawstwa   pn.   ,,Organizacja   masowrych   imprez
turystyki  aktywnej  i  lowalifikowanej  oraz  wspieranie  dzialafi  w  zakresie  upowszechniania
kraj oznawstwa,,

Na podstawie  art.ll  ust.2  i  art.  13  ust.1  ustavy  z  dnia 24  kwietnia 2003  r.  o  dzialalnoSci

pob)cku publicznego i o wolontariacie a)z. u. z 2016r. poz.  1817) zarzqdzam, co mast?puje:
§1.  1. Oglasza sis otwarty konrfurs ofert na realizacje> w formie wspierania zadania publicznego w
zakresie  turystyki  i  krajoznawstwa,  kt6re  b?dzie  realizowane  w  2017  roku  na  terenie  gminy
Drawsko Pomorskie.
2. Warunki otwartego konkursu  ofert, o kt6rym mowa w ust.  1  sq nastepujqce:
1) rodzaj zadania publicznego: turystyka i krajoznawstwo,
2)    tytul    zadania    publicznego:     ,,Organizacja    maso\vych    imprez    turystyki    alrtyrwnej     i
kwaliflkowanej oraz wspieranie dzialal w zakresie upowszechniania krajo2maWStWa";
3) lvysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

- 5.500,- z1 (slolunie: pied tysiecy pie6set 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 po2ytku publicznego i o wolontariacie,
b) rozpatrywane   bedq   lvylqcznie   oferty   ziozone   na   obowiazI[jaCym   fOrmularzu   vlaZ   Z

\vymaganymi zalacznikami w termihie okreSlonym w ogloszeniu,
c)  dotacje   na   realizacj?   zadania   otrz)majq   podmioty>   kt6rych   oferty   zostana   uznane   za

najkorzystniej sze i \vybrane w niniejsz)- postepowaniu konkurso\vym,
d) przy  ubieganiu   sic   o   dotacje  \vymagany  jest  minimalny  wklad  wlasny   (flnanso\vy  lub

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

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

I)  konkurs nie przewiduje lvyceny wkladu rzeczowego,
g) zlozenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania Srodk6w w \vysokoSci, o kt6rq \vystepuje

oferent,
h)  dotacja nie moZe bye udzielona na:

- realizacje zadal fmansowanych z bud2etu gminy Drawsko Pomorskie z innego tyrfulu,
- zakup nieruchomoSci,
- `vydatki inwestycyjne i zakup Srodk6w trwalych, kt6rych wartoS6 brutto przekracza 3500 zI,
- zakup alkoholu, \vyrob6w tytonio\vych i Srodk6w odurzajapych,
- flnansowanie koszt6w dzialalnoSci gospodarczej)
- dzialalnoS6 polityczng i religijng,
- w)platy \vynagrodzeh dla zawodnik6w i czlonk6w organ6w zarzadzajqcych w zwiaalcu z

peinieniem funkcji w tych organach,
- odsetki z tyrfurdu niezaplaconych w terminie zobowiapal,
- nagrody, premie i inne foamy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sic

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

i)   koszty  obshigi   zadania  publicznego,   w  tym  koszty   administracyjne   okreflone  w  tabeli
Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok...  tokt. IV.8.) mogq stanowi6 maks)malnie 20%
przyznanej dotacji,

i ostateczne wanmki realizacji, flnanSOWania Zadania ureguluje umOWa ZaWarta
a 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 2017 roku;
b) w konkursie moga uczestniczy6 podmioty, kt6re lacznie spctniajq mast?pujqce warunki:

-   spelniaja   w)mogi   fo-alne   zgodnie   z   ustawq   o   dzialalnoSci   POZ)rfku   publicznego
i o wolontariacie oraz innych ustaw;

- realizowa6 beda zadanie w szczeg6lnoSci na rzecz mieszkafic6w gminy Drawsko Pomorskie;
- prowadzq dzialalnoS6 statutowq w dziedziIlie Objetej kOnlouSem;
- posiadajq doSwiadczenie niezb?dne do realizacji zadania, b?dqcego przedmiotem konkursu;
-   przedstawiq  prawidlowo   sporzqdzona, oferty   na   obowiazujap)m   formularzu  zgodnie   z

roxporzadzeniem Ministra Rodziny> Pracy i Polityki  Spolecznej  z dnia  17 siexplria 2016 I. w
sprawie wzor6w ofert i ramo\vych wzor6w um6w dotyczapych realizacji zadal publicznych
oraz wzor6w sprawozdah z \vykonania tych zadah a)z. U. z 2016r. poz. 1300);

c)  do oferty nale2y dolqczy6:
- helrm:Orogram Oedyvie w przypadku zadania realizowarlego w terminie  diuzszym niz jeden

rok budeetowy) ,
-   kalkulacja   przewidywanych   koszt6w   6'ec7y#z'e   w  przypczcilha/   zczc7c?vez'cz   recz/z'zowcz#ego   w

terminie diuZszym niZ jeden rok budeetowy))
- kopi? umo\vy lub statutu sp6lki potwierdzona za zgodnoS6 z oryginalem - w przypadku gdy

oferent jest sp6Ika prawa handlowego, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustavy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poz)rdcu publicznego i o wolontariacie.

-  info-acje  o  udziale  oferenta  w  \vydarzeniach  organizowanych  przez  gmin?  Drawsko
Pomorskie (np.  tumieje 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  zakres

dzialalnoSci  pozytku  publicznego  oferenta,  a  nie  tylko  zwiapany  z  danym  zadaniem,  w
podziale na dzialalnoS6 nieodplatna i odplatna) zgodnie ze statutem lub innym dokumentem
we\unetrznym reguluj acym te sfereJ

-  w  pkt  IV.8.  Kalkulacja  plzewidywanych  koszt6w  na  rok...   -  przy  sporzqdzaniu
kalkulacji   przewidywanych  koszt6w  realizacji   zadania  w  tabeli   nie   nalezy   wxpeinia6
kolumny pn. z 14,Afczc7ov rzeczo14,ego  /W ZZJ.
Je2eli  oferent  przewidye  l^ryk6reystanie  zasob6w  rzeczowych  irf;ormacje  w  tym  zckresie
maze opisa6 w pkt. IV.l3. oferty;

- w tabeli w pkt IV.8. Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok...  oraz w tabeli w

pkt  IV.9.  Praewidywane  Zr6dla  finansowania  zadania  publicznego  nalezy  \vypeini6
wszystkie \vymagane pola, a w polach, kt6rych oferta nie dotyczy, \xpisa6 " #z'e dofyczy " lub
j e przekreSli6.
W zwiqzha z pclwyzszym w polach,  w  kt6rych warto56  liczbowa   lub procentowa wynosi  0
(zero) naledy wpisa6 "0", a w kolumnie pn. a wkladr rzeczowego  (w zt) naledy wpisa6  "nie
dotyczy" lub przekre5li6 to pole;

- skladajap oSwiadczenia w kohcowej  czeSci oferty nalezy skre5li6 niewlaSciwe odpowiedzi i

pozostawi6 prawidiowe.

6) termin skladania ofeI.t:
Oferty  nale2;y  sklada6  w  terminie  do  3  lutego  2017r.  do  godz.  14.00  (decyduje  data  \xplyvI1)  W
sekretariacie Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy u1.  Sikorskiego 41 , pok6j ur 21 0. Na
kopercie  nalezy  umiefci6  dopisek:   Konkurs  ofert  -  ,,Org¢rez.z¢c/.a  Jcea/SOWJ/ch   I.JxpreZ  f#rySfykZ.
aktywnej i kwalifikowanej oraz wspieranie dalatah w zakresie upowszechaiania krajoznawstwa"`
7) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania vlrybOru Ofert:

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

b)  ocena  ofert  przez  komisje  konkursowq nastapi  w  dw6ch  etapach:  ocena  formalna  i  ocena
Do oceny merytorycznej przechodza tylko te oferty, kt6re pozyty\unie przejdq



_ ocepe fo-alng;
c)  ocena bedzie  sic  odbywala zgodnie  z kryteriami wskazan)mi w karcie  oceny  oferty,  kt6rej

wz6r stanowi zalacznik do niniejszego zarzqdzenia;
d) oferty  zlozone  na  innych  fo-ularzach niz  obowiqzujape  lub  zloZone  po  terminie  zostana

odrzucone i pozostawione bez rozpatrzenia;
e)  oferenci,  kt6rych  oferty  nie  zawierajqce  w)-aganych  danych  i  zalapznik6w  okreSlonych

lvyzej  zostanq wezwani do uzupelnienia oferty w terminie 5 dni, przy czym wezwanie mo2;e
bye przekazane droga telefonicznq lub poprzez e-mail;

I)  oferty nie uzupeinione w te-inie lvyZej w)mienionym pozostanq bez rozpatrzenia;
g) po   analizie   zloZonych   ofert   komisja   konkursowa   przedklada   Burmistrzowi   Drawska

Pomorskiego rckomendacje co do \vyboru ofert. Decyzj? o przyznaniu dotacji i jej lvysokoSci
podej muj e Burmistrz Drawska Pomorskiego ;

h)  ostateczne  rozstrzygniecie  konrfursu  nastapi  Die  p6Zniej,  ni2:  30  dni  od  uplywu  terminu
skladania ofert;

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

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

b)   w roku 2016 (rok poprzedzajapy rok ogloszenia konkursu ofert) gmina Drawsko Pomorskie
realizowala  tego  samego  rodzaju  zadanie  w  formie  wspierania  jego  \vykonania  przez
Oddzial  PTTK  w  Drawsku  Pomorskim  przy  udzieleniu  temu  podmiotowi   dotacji   w
vysokoSci 5.000,- zt.

§2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.


