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Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 12 kwietnia 20l8 r.

WÓJT GMINY sĘDzIEJowIcE oGŁAsZA OTWARTY KONKURS OFERT NA
REALIZACJĘZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI,
ocHRoNY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARoDoWEGo W 2018 r.
podstawa prawna: ań.l 1 ust.z i art.l3 ust.l ust.2 ustawy z dnia 24 kvlietnia ż003 r. o działalnoŚci PożYtku
publicmego i o wolontariacie (Dz.IJ. z2018 t. poz. 450) uchwała Nr XXXNlz62ll1 Rady Gminy
śędziejowicez dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "programu wspołpracy Gminy Sędziejowice

z otganizacjuni pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalnoŚci
pozrytku publi"mego i o wolontariacie, prowadącymi działalnośćpożltku publicznego na 2018 rok".

I.

Rodzaj zadań publicznych.
1. Zadanle pod nazwą: "organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla

działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych".

2. Zadnie pod nazwą: "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno - artystycmej ",

II.

Wysokośćśrodków przeznaczonych na realizację zadań.

Na zadanie pod n azwą " Organizacla imprez kulturalnych o charakterze gminnym mających znaczenie dla
działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych - 20.000,00 zł,
_
_
2. Zńanie pod nazwą: "Upowszechnianie i promocja twórczości kulturalno ańystycmej 15.000,00 zł.
1.

wynikll rozpatrzenia złożonYchofert,
z zachowaniem kwoty ogólnej. Ostateczne kwoty dotacji zostaną określone w umowie z rea|izttjącYm zadanie
i uwzględnione w ostatecmym harmonogramie realizacji zadania.
4. W przypadku wyboru ofeńy, zlecenie realizacji zadania nastąpi wtrybie wsparcia bądŹ powierzenia
wykonanii zadania. Ńatomiast, jeźeli zlecenie zadania publicznego odbędzie się w fomie wsparcia jego
yo cńkovtitych kosztóW.
realizacji, wysokośćudzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przeko czyć 90
3. środkiprzemac zone na poszczególne zadania zostaną okeślone w

I.

Za§edy przyznawania dotacji.

l. Dotacja zostanie prrymana oferentom,którzy złożąwterminie prawidłowo oplacowane oferty wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy iPolityki SPołecznej z dnia
publicznych oraz
17 sierp;ia;016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadń
poz.
1300).
(Dz.
r,
U. 2?0|6
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadń

dotację mogą się ubiegać organizacj e pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
ust.3
uŚti*y , aniu 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, które
W aft. 3
łącznie spełniają następujące warunki:

2.0

l)

zmnierzają realizow ać zadania na rz,ecz społecmościgminy Sędziejowice;

2) ptowadą działalnośćna terenie gminy Sędziejowice;
3) przedstawią poprawnie sporządzoną ofeńę na stosownym formularzu wraz zwymaganymi załącznikami.
3, Dopuszcza się ewentualne zmiany określonezawartymi w trakcie trwania umowy aneksami - polegające

wyłącznió na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany
kwoiy dotacji, jak również nie zmienia vpcmwego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy
wprowadzać na bieźąco w trakcie rcalizac:i zadania, przed wydatkowaniem tych środków. obowiązek
aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków w danej pozycji
kosztorysowej do l0 %.

rV.
l.

Id:

Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.

06cA2c9D-2F2F49A0-8EBD-cB7ó
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2. Oferent powinien wykazać, że,.

l) dysponuje odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;
2) posiada bazę lokalową na terenie gminy Sędziejowice oraz właściwezaplecze, bądŹ ma możliwoŚĆ zich
korrystania do realizacji zadania objętego ofertą;
3) posiada doświadczenie niezbędne do realizacli zadania będącego przedmiotem konkursu.

3. Zńanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. zadanie
uczestników,

naleĄ realizować

v.

składania ofert.

T€rmin

w sposób umożliwiający objęcie działaniem

jak najwięksą

liczbę

l. oferty należry składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice osobiścielub korespondencyjnie na
adres: Urząd Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice - obowiąZuje data wpływu do
urzędu) do dnia 8 rnaja 2018 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z napisem zgodnym z nazwą zaduia
określonego w pkt I.

2. oferty ńozone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną Zwrócone
podmiotom bez otwielania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny podmiotu.

VL

Termin, tryb i kryteria stosowane prry dokonywaniu rvyboru ofert.

l.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2018 r, o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Sędziejowice.

2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
3. oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną zuządzeniem

Wójta Gminy Sędziejowice.

Komisja Konkursowa w trakcie prac może ądać od podmiotów dodatkowych informacj

4.

i

oraz

uzupełnienia dokumentacji. OfeĘ niekompletne nie będą brane pod uwagę w konkursie. Natomiast ofertY
zańeraiące drobne błędy będzie można poprawić w terminie określonym przez komisję konkursową. za
drobne Lłędy uznaje się w szczególności błędy redakcyjne iinne nie mające wpływu na merytorycmą treść
ofeń.

5,Przy rozpatrzgn|u ofert na realizację poszczególnych zadń będą brane pod uwagę następujące Ęteria:
l)- merytoryczna wartośćoferty, ocena możliwoścircal]lzacji, zadania pfzez oferenta, w tym zasoby kadrowe
i przygŃowanie specjaIistycme osób odpowiedzialnych za realizacje projektu (0-3 pkt);

2) mozliwości powszechnego udziału dzieci, młodzieżry i dorosłych zamieszkaĘch w gminie Sędziejowice

w projekcie (0-3 pkt);

ów realizacji zadania pod względern celowości, oszczędnoŚci oraz efektywnoŚci wykonania
zadania z uwąlędnienieni wysokości zaangażowania własnych środków (0-4 pkt),
ó. Komisja Konkursowa opiniuje wsrystkie oferty, przedkładając propozycję najkorzystniejszych do
zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sędziejowice,
3) kalkulacja kosa

7, Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Sędziejowice.
8. po zakończeniu postępowania w sprawie prrydzielenia dotacji na realizację zadania

zostaną podane na slronach intemeto\ĄTch: bip.gminasedziejowice.pl
ogloszeń Urzędu Gminy Sędziejowice.
9.

publicznego, wyniki

; gminasedzie.jowice.eu oraz na tablicy

Wójt Gminy Sędziejowice Zasizęga sobie możliwoŚĆ nierozstrrygnięcia konkursu bez podania

przyczyny. Od odmowy przymania dotacji odwołanie nie przysługuje.

VII.
1

.

Postanowieniakońcow€.
Po ogłoszeniu wyników nastąpi podpisanie umowy na real|zację zadania publicznego.

2. Dotacji nie można wykorzystywać na cele inne
pod rygorem ałrotu wTaz z ustawowymi odsetkami.

ld: 06CA2C9D -2F2F 49A0-8EBD-cB76
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niż przewidziane w ofercie i uwzględnione w umowie

Strona 2

pracowników Urzędu
3. Przewiduje się prowadzenie kontroli finansowej i mer}torycznej zadania ze sttony
Gminy Sędziejowice,

4,Po realizacji zadania podmiot przedkłada roAiczenie finansowe i sprawozdanie merytorycme,

a środki

niewykorrystane podlegają zwrotowi,

\IIII.

Informrcja o zadaniach realimwanych w 2017 r.

Gmina sędziejowice w2017r. wydatkowała w ramach współpracy z orguizarjami pozarądowymi
środkibudżetowe w kwocie 24,500,00 ń na rcalizację zadń publicznych okeŚlonych niniejszym

regulaminem konkursowym.
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