Zarzqdzenie Nr 3/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 7 stycznia 2016 roku
II' sprmvie regulamimi ofwarfych konkursow ofert na realizacji zadan puhlicznych Gminy
Opoczno.
N a podstawie art. 7 ust. 1. pkt 19 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 inarca 1990 roku
0 samorz^dzic gminnym (j.t. Dz. H . z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie {j.l.
Dz. U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.) zarz^dzani co nastt^puje:

§1.
Okreslam procedurt^ przeprowadzania otwartych konkursow ofert na realizacji^ zadaii
publicznych w trybie okreslonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie{j.t. D z . U . z 2014 roku poz. 1118 ze zm.). zawartjj
w regulaminie stanowi^cym zal^cznik do niniejszego Zarzijdzenia.

§2.
Traci moc zarz^dzenie N r 3/2014 Burmistrza Opoczna z dnia 9 stycznia 2014 roku.

§3.
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Zaiacznik do Zarzadzenia Nr 3 2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 7 stycznia 2016 roku

Regulamin otwartych konkursow ofert na realizacji zadan publicznych
Gminy Opoczno,

§1.
Ogloszony przez Burmistrza Opoczna ot\vart>' konkurs ofert dotyczy wsparcia lub
powierzenia realizacji zadaii publicznych okreslonych \ art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i vvolontariacie (J.t. D z . U . z 2014
roku poz. 1118 ze zm.).zwanej dale] ..ustawq". a w szczegolnosci zadaii. o ktorych mowa
w ,.Programie wsp6tprac\y Opoczno z organizacjami pozarz^dowymi oraz podmiotami
prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego" uchwalanego corocznie przez Rade niiejska
w Opocznie.

§2.
Podmiotami upra\\nion\mi do skladania ofert s^ prowadz^ce dzialalnosc statutowa w danej
dziedzinie:
1) organizacje pozarz^dowe. czyli niebt^dqce jednostkami .sektora finansow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o tinansach publicznych (J.l. D z . U .
z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i niedzialajace w celu osi^gni^cia zysku osob\e lub
jednostki nieposiadajiice osobowosci prawiiej. kt6r\ odrt^bna ustawa prz\znaje zdolnosc
prawn^, w tym fundacje i stowarzyszenia.
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj^ce na podstawie przepisow o stosunku
Paiistwa do Kosciola Katolickiego w RzeczypospoliteJ Polskiej. o stosunku Pahstwa do
inn}ch koscioiow i zwiazkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci suniienia
i wyznania. jezeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnosci poz>tku
publicznego.
3) stowarzyszenia Jednostek samorz^du terytorialnego.
4) spoldzielnie socjalnc.
5) spolki akcyjne i spolki z ograniczon^ odpowiedzialnoscig oraz kluby sportowe b^d^ce
spolkami dzialaj^cymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
0 sporcie (j.t. D z . U . z 2014 roku poz. 715 ze zm.). ktore nie dziahija w celu osiijgnit;cia
zysku oraz przeznaczajg calosc dochodu na realizacje celow statutowych oraz nie
przeznaczaj^
z \ s k u do podzialu nii^'dz} swoich udzialowcow.
akcjonariusz\
1 pracownikow.

p.
1. Ogloszenie o otwart\ konkursie ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz^du Miejskiego w Opocznie. na stronie internetowej Urzedu Miejskiego
www.opoczno.pl oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urzv'du Miejskiego w Opocznie.
2. Formularze ofert dostt^pne bedq w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego www.opoezno.pl.

§•».

1. Warunkiem przystapienia do otwartego konkursu ofert jest zlozenie oferty na realizacji
zadania publicznego.
2. Oferta musi bye sporzqdzona na druku okreslonym Rozporzi^dzeniem Ministra Pracy
i Polilyki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania {Dz. U . z 2011 roku N r 6. poz. 25).
3. Do ofert} nalez\c aktualnv odpis z Krajowego Rejestru Si^dowego lub wydruk ze
strony internetowej www.ms.gov.pi z potwierdzeniem zgodnosci z or\ginalem lub
odpowiednio wyci^g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj^ce status prawny
oferenta i umocowanie osob go reprezentujijcych (wazne do 3 miesi^cy od daty
wystawienia).
4. Ponadto do oferty nalezy dolqczyc dokument\e w ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert.
5. Oferty nalezy skladac w formie pisemnej w sekretariacie Urzedu Miejskiego w Opocznie
przy ul. Staromiejskiej 6 w zaklejonych kopertach. Koperta powinna bye opatrzona
pieczecii^ organizacji oraz opisana w sposob podany w tresci ogloszenia o otwart\
konkursie ofert.
6. Zlozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.

§5.
1. W celu opiniowania skladanych ofert Burmistrz Opoczna povvoluje imienny sklad
Komisji Konkursowej. wyznaczaj^c jednoczesnie przewodnicz^cego. ktory kieruje jej
pracami.
2. Komisja Konkursowa powolana zarz^dzeniem Burmistrza Opoczna dokonuje weryfikacji
ziozonych ofert pod wzgli^dem wymogow okreslonych w ustawie.
3. W sklad Komisji Konkursowej wchodzi co najmniej dwoch przedstawicieli Burmistrza
Opoczna orazjeden przedstawicie! organizacji pozarzqdowych.
4. Przedstawiciel organizacji pozarzijdowych wyloniony zostanie na podstawie zgloszch
kand>dal6w
na czlonka Komisji
Konkursowej. skladanych przez
organizacje
pozarz^dowe oraz podmioty wymienione w art. 3.ust 3 ustawy dzialajace na terenie gminy
Opoczno. w terminie do dnia 20 stycznia kazdego roku w drodze losowania.
5. W przypadku gdy zadna organizaeja nie wskaze osob do skladu Komisji Konkursowej
b^dz wskazane osob\e wezmi^ udzialu w pracach Komisji lub wsz\stkie powolane
w sklad Komisji osoby podlegaji^ wyl^czeniu na podstawie art. 15 ust. 2d i 2f ustawy
Komisja Konkursowa moze dzialac bez udzialu osob wskazanych rzez organizacje
pozarzadowe lub podmiot\e w art. 3.ust 3 ustawy.
6. Czlonkiem Komisji nie moze bye przedstawiciel organizacji. ktora bierze udzial
w otwartym konkursie oraz przedstawiciele Urzedu Miejskiego bt^'dtjcy czlonkami
organizacji bior^cych udzial w konkursie.
7. Termin i miejsce posiedzeh Komisji okreslone zostanie w tresci ogloszenia o otwartym
konkursie ofert.
8. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodplatne.

§6.
1. Komisja dokonuje oceny formalnej
0 kryteria podane w tresci ogloszenia.

i

merytorycznej

ziozonych ofert

w

oparciu

2.
1)
2)
3)
4)
5)

Zlozona oferta podlega odrzuccniu Jezeli:
jest niekompletna.
zostata ziozona po uptywie terminu okreslonego \u o konkursie.
zostala sporz^dzona na druku innyni niz wskazany w ogloszeniu o konkursie.
zostala ziozona przez podmiot nieuprawniony.
zostala przeslana drog^ elektroniczn^.

§7.
1. Komisja Konkursowa przedklada Burmistrzowi Opoczna protokol zawieraj^^cy ocent^
ziozonych ofert oraz wykaz oferentow do realizacji zadania publicznego okreslonego
w otwartym konkursie ofert.
2. Decyzji^ o wyborze ofert i wysokosci udzieloncj dotacji podejmuje Burmistrz Opoczna.
3. Od decyzji. o ktorej mowa w ust. 1. nie przysluguje odwolanie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostanij podane do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie informacji \e Informacji Publicznej. na .stronie internetowej
Urzedu Miejskiego www.opoczno.pi oraz na tablicy ogloszen w siedzibie IJrzi^du
Miejskiego w Opocznie.

§8.
Szczegoiowe i ostatcczne warunki realizacji. tinansowania i rozliczenia zadania publicznego
regulowac bedzie umowa pomiv'dz> G m i n ^ Opoczno a olerentem wylonion>m w wyniku
konkursu ofert.

§9.
1. Srodki finansowe uzyskane z dotacji na realizacji zadania publicznego mogij bye
wykorzystane na:
1) koszty osobowe i bezosobowe zwiazane z realizacja zadania (na podstawie umow o prac^.
umow zleceii. umow o dzielo. umow o swiadczenie using, itp.).
2) koszt) pochodn\ch od w\nagrodzeh.
3) koszty podrozy i diet dla osob rcalizuj^cych zadanie.
4) koszt)' zakupu wyposazenia. materialow i sprz^tow.
5) zakup uslug (w t \ transport, wynajem obiektow. urzijdzeii i sprz^tu. tlumaczenia. uslugi
wydawnicze. zakwaterowanie. wyz\wienie, itp.).
6) ubezpieczenia,
7) koszty zakupu nagrod rzeczowych w konkursach i zawodach.
8) koszt\h i treningow. uczestnictwa w zawodach sportowych (wpisowe).
9) koszty zakupu art) kulow konsumpcyjnych.
10) koszty promocji projektu.
11) koszt\u od towarow i uslug.
12) koszty posrednie zwiazane z okrescm realizacji zadania (koszty czynszu. energii. gazu.
telefonu. internetu. wy wozu smieci. oplaty bankowe itp.)
przy cz\'m zadne wydatki nie mog^ przekraczac wysokosci zwykle ponoszonych przez
organizacje i podmioty realizuJQce zadania. zas stawki nie mog^ przekraczac powszechnie
obowiqzuji|cych na rynku.
2. Srodki finansowe uzyskane z dotacji nie mogg b \ wydatkowane na fmansowanie
koszlow innych niz bezposrednio dotycz^ce realizowanego zadania. np. nie mogq b>c
wydatkowane na:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zadania i zakup) inwestycyjne.
remont, budow^. zakup budynkow lub lokali.
zakup gruntow.
pokr\cie deficytu zrealizowanych wczesniej przedsi^wzi^c.
splati zaci^gniilych kredytow. pozyczek. zobowi^zari.
wynagrodzenie osob nie z w i ^ a n y c h z realizacji^ zadania,
dzialalnosc gospodarez^,
dzialalnosc polityczn^.

§10.
Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj^ przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (j.t. D z . U .
z 2014 roku poz. 1118 ze zm.)

