
Zarzadzenie Nr BR.0050.319.2013
Burmistrza Grodkowa
z dnia 12 marca 2013 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan publicznych w 2013
roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z póznozm.) w zwiazku z Uchwala Nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 14
listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy Gminy Grodków
z organizacjami pozarzadowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok, zarzadzam, co nastepuje:

§1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu:
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rodzaj zadania:

Wspieranie dzialan sluzacych kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów i sztuki ludowej.

§2

Warunki przystapienia do otwartego konkursu ofert oraz tresc ogloszenia zawiera zalacznik
do niniejszego Zarzadzenia.

§3

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zalacznik do Zarzadzenia Nr BR.0050.319.2013
Burmistrza Grodkowa z dnia 13 marca 2013 r.

Burmistrz Grodkowa

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20l0r. Nr 234, poz. 1536
z pózno zm.) w zwiazku z uchwala Nr XXIII/187/l2 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
14 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu wspólpracy Gminy Grodków
z organizacjami pozarzadowymi oraz z podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

oglasza

otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarzadowych w rozumieniu ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawa) oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

I. Rodzaj zadania.

Rodzaj zadania: "Wspieranie dzialan sluzacych kultywowaniu tradycji oraz zwyczajów
i sztuki ludowej".

II. Wysokosc srodków finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania w 2013r. i w 2012r.

l. Na realizacje zadania publicznego w 2013r. przeznacza sie kwote 5.000,00 zl.
2. Podaje sie do wiadomosci, ze w 20l2r. Gmina Grodków nie realizowala tego samego

rodzaju zadania publicznego.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa sie w formie wsparcia realizacji zadania

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Poczatek realizacji zadania przypada nie wczesniej niz na dzien podpisania umowy a jego
zakonczenie przyjmuje sie nie pózniej niz na dzien 15 grudnia 2013 roku.

2. Podmiot skladajacy oferte:
1) zamierza realizowac zadanie na rzecz mieszkanców z Gminy Grodków,
2) prowadzi dzialalnosc statutowa w dziedzinie objetej konkursem,
3) posiada kadre i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
4) posiada doswiadczenie w realizacji tego typu zadania,
5) umozliwi organowi zlecajacemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
6) zobowiaze sie do wyodrebnienia w ewidencji ksiegowej srodków otrzymanych na

realizacje zadania i rozliczenie dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami.
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V. Termin skladania ofert:

1. Oferent zobowiazany jest do zlozenia oferty zgodnie z wymogami okreslonymi w
zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia
201Or.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20llr. Nr 6,
poz. 25).
2. Druki oferty sa zalacznikiem do niniejszego ogloszenia oraz sa dostepne w Urzedzie
Miejskim w Godkowie, ul. Warszawska 29, pok. nr 4.
3. Wszystkie kopie dokumentów zalaczonych do oferty musza byc poswiadczone za
zgodnosc z oryginalem przez odpowiednie osoby uprawnione do reprezentowania danego
oferenta i skladania oswiadczen woli w jego imieniu. W przypadku udzielenia
upowaznien do reprezentacji, winny byc one dolaczone do oferty.
4. Jednostko organizacyjne (oddzialy) nie posiadajace osobowosci prawnej nie moga
samodzielnie ubiegac sie o dotacje. W takiej sytuacji moga zlozyc oferte za
posrednictwem organizacji macierzystej lub jednostki organizacyjnej posiadajacej
osobowosc prawna, natomiast w ofercie powinna byc wskazana jednostka organizacyjna
bezposrednio wykonujaca zadanie.
5. Wypelnione oferty nalezy skladac w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2013 r.
na adres: Urzad Miejski, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w Biurze Obslugi Klienta
- parter pok. nr 10 osobiscie lub za posrednictwem poczty. O zachowaniu terminu
decyduje data wplywu oferty do Urzedu.
6. Koperte, o której mowa w ust. 1 nalezy opisac w nastepujacy sposób:
1) nazwa lub pieczec podmiotu skladajacego oferte,
2) dopisek: "Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego ..."(nalezy
podac nazwe zadania publicznego wskazanego w ogloszeniu, w ramach którego
skladana jest oferta).
7. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie pozostana bez rozpatrzenia.
8. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Grodkowie,
3) na tablicy ogloszen w Urzedzie miejskim w Grodkowie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

l. Rozpatrzenie ofert nastapi w ciagu 30 dni, liczac od daty ostatniego dnia skladania ofert.
2. Oferty zlozone na innym druku, niz wskazane w rozdz. V pkt 1, nie beda rozpatrywane.
3. Komisja Konkursowa opiniujaca zlozone do konkursu oferty, moze zadac od oferenta, w
okreslonym przez Komisje terminie, zlozenia wyjasnien, informacji lub dokumentów
dotyczacych oferty.
4. Niedostarczenie powyzszych dokumentów, informacji czy wyjasnien, o których mowa w
pkt. 3 w wyznaczonym terminie, spowoduje odrzucenie oferty przez Komisje.
5. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadania uwzglednia sie w szczególnosci:
1) ocene mozliwosci realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarzadowa lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) ocene przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocene proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których

organizacja pozarzadowa lub podmioty okreslone wart. 3 ust. 3 ustawy, beda realizowac
zadanie publiczne;
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4) udzial srodków finansowych wlasnych lub srodków pochodzacych z innych zródel na
realizacje zadania publicznego;

5) planowany przez organizacje pozarzadowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy, wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy i prace spoleczna
czlonków;

6) analize i ocene realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji
pozarzadowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorac pod uwage rzetelnosc i
terminowosc oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel srodków.

6. Dopuszcza sie mozliwosc wyboru wiekszej niz jednej oferty na realizacje zadania.
7. Konkurs zostanie rozstrzygniety takze w przypadku, gdy na konkurs wplynie jedna oferta.
8. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokosc

srodków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega sie mozliwosc zmniejszenia
wysokosci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych srodków.

9. W przypadku koniecznosci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez
oferenta, nie bedzie on zwiazany zlozona oferta. W takim przypadku oferent moze
zaproponowac zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofac swoja oferte.

10. Zlozenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub
przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokosci.

11. Oferty konkursowe opiniuje powolana przez Burmistrza Grodkowa Komisja Konkursowa,
której zasady dzialania okresla Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

12. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Grodkowa w drodze zarzadzenia, po
zapoznaniu sie z opinia Komisji Konkursowej.

13. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
14. Wyniki konkursu zostana podane do publicznej wiadomosci w drodze zarzadzenia

Burmistrza Grodkowa.

Burmistrz Grodkowa

Marek~toniewicz
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Ogloszenie wywieszone zostalo na tablicy ogloszen
Urzedu Miejskiego w Grodkowie w dniu 13 marca 2013r.
na okres do 8 kwietnia 2013 r.


