Zarządzenie Nr 280 l20t8
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 13 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwańego
publicznych gminy Wiśniew

konkursu

ofeń

na realizację w 2018 r. zadafl

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 .roku o działalnoŚci pożytku
publicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z2016 r. poz. l8I7 ze zm.) oraz UchwałyRady Gminy
WiśniewNr XXXVvf45l20I7 z dnia 24 listopada2017 r. w sprawieuchwaleniaprogramu
współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
ptowadzącymidzińa|nośó
pożytkupublicznegona rok 2018 zarządzarr\co następuje:

s1.

1. ogłasza się otwarty konkurs ofert na rea|izację w 2018 r. zadań publicznych gminy
Wiśnieww zakresie:
1) działalnościnatzeczosób w wieku emerytalnym,
2) działalnościnarzecz dzieciimłodzieży, w tym wypoczyŃu dzieci imłodzieżty,
3) kultury, szfirki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwanarodowego,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskościoraz
rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
2. Tręśó ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego
zarządzeria.
3. Z|ęcenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonymw ust. 1 nastąpi w formie
wsparcia realizacji zadanwraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

$2.

ogłoszenieo otwartymkonkursie ofert publikuje się poprzez jego za:ortieszczęnie
1) w BiuletynieInformacjiPublicznej,
2) nastronieinternetowejgminy Wiśniew,
3) na tablicy ogłoszeńw budynkuUrzęduGminy Wiśniew.

s3.

Wykonaniezarządzeniapowierzasię kierownikowireferatuoświaty,
kultury,zdrowia' sportu
i turystyki

s4.

Zarządzeruewchodzi w Ęcie z dniem podpisania

,,,fł

Krvs

Załącznik
do ZarządzeniaNr 28012018
Wójta Gminy Wiśniew
z dnia 13 lutego2018 r.

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2018 r. zadań publicznych gminy Wiśniew
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. IJ. z20|6 r. poz. |8|7 zę zm) oraz Uchwały niay cminy WiŚniew
Nr XXXVIl245l20l7 z dnia 24 listopada2}l7 r. w sprawie uchwalenia programuwspółpracy
gminy Wiśniew z organizacjami pozarządovtymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność
pożytkupublicznego na rok 2018
wójt Gminy Wiśniew ogłasza otwarty konkurs ofert na rea|izację zadań pub|icznego
w 2018 roku, których zlecenie nastąpiw formie wsparcia rea|izacjizadańwrazzudzieleniń
dotacji na ich dofinansowanie,w zakresie:
1.
2.
3.
4.

działalnoŚci na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działa|nościna rzecz dzieci i młodzieży,w tYm wypocrynku dzieci i młodzieĘ,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskościoraz
rozwoju Świadomościnarodowej, obywatelskiej, kulturowej,

oraz zaprasza do składaniaofert.
I. Rodzaj zadań, warunki rea|izacji i wysokoŚć środków publicznych pru'eznaczonych
p|zez gminę Wiśniewna dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań:

Lp.

Zadanią

1.
Działalnośćna rzecz osób w wieku emervtalnvm
1 . 1 Poprawa stanu ftzycznego i psychicznego seniorów między innymi pop,,u

.,

warsfaĘ' grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profi|aktyczne
usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form
wypoczynku;

Działalnośćna rzecz dzieci i młodzieży,w tYm wypoczynku dzieci
i młodzieży

2 . 1 organizacja działańedukacyjno-wychowawczych d|a dzieci i młodzieĘ, w tyń

Sradki na
poszezególne
radąniaw zł
5 000.00

5 000,00

podczas wakacji letnich,ferii zimowych;

3.
Kultura, sztuka, ochrona 4óbr kultury i dziedzictwa narodowego
3 . 1 WzbogacanieĘciaku|turalnegomieszkańcówgminywi@

J.Z.

4.

aĘstyczne w tym: festiwa|e, konkursy i warsztaty, przeg|ądy artysĘczne,
wystawy, plenery; działania związane z prowadzeniem zespołów muzycznych'
grup wokalnych, tanecznych,
Popularyzowanie wiedzy o dziejach gminy Wiśniew poprzez op.aóo*anie
i wydanie publikacji (w formie książek, broszur' zeszytow) dokumentujących
historię' ku|turę, dzieje, wydarzenia społeczno-gospodarcze,
losy mieszkańóów
Wiśniew;
€ l qiny

Podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodówej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomościnarodowej,
obywatelskiei i kulturowei

4 . 1 Kreowanię postaw patriotycznych oraz upowszechnianieswobód obywatelskich
wspomagającychrozwój demokIacji'

13 000.00

10 000,00

4 000,00

II. Zasady pr:tyznxwania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania i udzielenie dotacji odbywaó się będzie zgodnie
zzasadarri określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pozytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. 22016 r. poz. I8I7 ze zm.).
2. Z|ecenie zadaria publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość
udzielonej dotacji zbudŻetugminy Wiśniewdladanego zadarianie może przek'roczyć,80%
całkowitychj ego kosztów.
3. Podmiot aplikujący o rea|izację zadania i finansowe wsparcie w formie dotacji na jego
rea|izację' zobligowany jest wnieśćminimum 20oń wkładu własnego do zadania, który
moie stanowić wkład osobowy (w tym świadczeniawolontariuszy i praca społeczna
członków).
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożrcniew okresie od dnia ogłoszenia
niniejszego konkursu do dnia 6 marca 2018 r. - oferty zgodnie z wzorem okreŚlonym
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 17 sierpnia 20|6 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadail
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania Ęch zadail'(Dz. U. z 20I 6 r. poz. 1300).
5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyó podmioty prowadzące działalnośópoĄrtku
publicznego (wymienione w art. 3 ust.2 i 3 ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), które łączniespełniająnastępującewarunki:
a) aplikują o wsparcie realizacji zadania skierowanego do/na rzecz mieszkańców
gminy Wiśniew,
b) prowadządzia\a|nośćstatutow4w dziedzinie objętej konkursem,
c) przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz
Z wymagan y mi załącznikami:
aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezenĘących,
umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku rea|izacji zadaria
w partnerstwie.
6. Wszystkie kopie dokumentów na|eŻypoświadczyć,zazgodnośćz oryginałem.
7. I1ość
ofert do złoieruaprzez oferentów naposzczególne zadaruanie jest ograniczona, pod
warunkiem, Że ofeĘ zł'oŻoneprzez tego samego oferenta nie dublujq/powielają tych
samych zadń.
Terminowe
złozeniepoprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne zprzyznaniem
8.
dotacji.
9. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złozonych ofert,
przektacza wysokość środków ptzeznaczonych na rea|izację konkretnego zadania,
organizator konkursu zasttzega sobie możliwośćzmniejszania wielkości przyznanego
dofinansowania. W takim przypadku Wójt Gminy oraz organizator zadania dokonują
uzgodnień' których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu reaIizacji zadania lub
odstępuje od j ego rea|izacji.
10. warunkiem przaznania dotacji jest zawarcie umowy w formię pisemnej pod rygorem
nieważności.
ll.Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się
w Urzędzie Gminy Wiśnieww celu uzgodnienia warunków umowy' w terminie do 14 dni
od dnia ogłoszeniawyników konkursu.
12. Niedotrzymanie powyższegoterminujest równoznaczrle zrezygnacją oferentaz przyznanej
dotacji.
13. ofęrent przyjmując zlecenie rca|izacji zadaria, zobowipuje się do wykonania zadania
w zakresie i na zasadach określonychw umowie, o któĘ mowa w pkt. 10.

14. Podmiot/podmioty, któremu udzielono dotacji na realizację zadaniajest zobowiqzany do
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na
rea|izację umowy oraz wydatków dokonywanych zĘch środków.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadań powinien przypadać na okręs:
od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 roku
2. Zadanie powinno byó skierowane do mieszkańców gminy Wiśniew i realizowanę
w przewaŻającejczęścina terenie gminy Wiśniew.
3. Zadarie powinno byó realizowane zgodnie ze złożrcnąofertą i zgodnie z zawaĘmi
w umowie terminami, ptzy zastosowaniu iprzestzeganiu następującychwarunków:
I) Zadarue publicme nie może byó realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy
o realizację zadania publicznego.
2) Wszystkie dokumenty finansowo.księgowe zvnqzane zrea|izacjązadariapowinny być
spójne z okresem i harmonogramem rea|izacjtzadania.
3) Podmioty rea|izującezadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez
siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałachinformacyjnych i promocyjnych,
poptzez media, w tym na stronie internetowej podmiotu' jak również stosownie do
charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę (plakat ię.)
iprzez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie wsparcia rea|izacji zadaria
przez gminę Wiśniew.
4) Nie dopuszcza się pobieraniaprzezrea|izatorazadaniaopłat od adresatóduczestników
zadania.
realizacji zadania powinna obejmować wyłącznie koszty
5) Kalkulacja kosfów
pono Szone przez organizator a w zwiqzku z r ealizacją danego zadania.
IV. Termin skladania ofert

1 . oferty na|eŻyskładaów siedzibieUrzędu Gminy Wiśniew,ul. Siedlecka13 (kancelańa_
pok. Nr 8) lub korespondencyjniena adres:Urząd Gminy WiŚniew, ul. Siedlecka 13,
08-l12 Wiśniew,
w nieprzekracza|nym
terminiedo dnia ó marca 2018 r. do godz. 16:00
(decydujedatawpływudo UrzęduGminy Wiśniew).
2 . oferty złożone
lub doręczonepo terminienie będąobjęteprocedurąkonkursową.
J.
ofeńy naleŻy składaó vtyłączniena drukach, których wzór określaRozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejz dnla17 sierpniaf0l6 r. w sprawiewzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczącychrealizacji zadań publicmych oraz wzorów
sprawozdańz wykonaniaĘch zadan(Dz. U. z2016 r. poz. 1300).
4 . Wszystkie strony oferty, v,łrazz załącznikasti,powinny być,ze sobą połączone(zszyte)
i ponumerowane.
5 . oferta powinna byi złoionaw zamkniętejkopercie z adnotacją:
,,OTWARTY KoNKURS oFERT NA REALIZACJĘ w 2018 RoKU ZADAN
PUBLICZNYCH GMINY wIŚNIEw Z ZAKRESU ..........
...;;;;;.;:;;;..........,,.
6. Na kopercie musi byó umieszczony adres zwrotny oferenta.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Komisja powołana przez Wójta Gminy Wiśniew opiniuje oferty w tęrminie do 7 dni
od dnia, w którym upłynąłtermin składaniaofert.
2. oferty złoione w terminie podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych
w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia o tym fakcie oferenta.
3. Komisja Konkursowa moie Żądaćod oferentów dodatkowych wyjaśnieńdoĘczących treści
złożonychofert.
4. Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w oparciu o następującekryteria:
1) Kryteria formalne (konieczne do spełnienia):
1. ofęrent złożzyŁ
ofertę w tęrminie określonymw ogłoszeniuo konkursie

2. ofęrentjest organizacjąpozarządowąlub tez innąjednostką,o której mowa w art. 3
pożWkupubliczneeoi o wolontariacie
ustawyo działalności

3. Przedmiot działalności statutowej jest zgodny z zakresem zadań wskazanych
w ogłoszeniu
4, oferta złoiona została na właściwym formularzu wskazanym w ogłoszęniu
o konkursie
5. oferta podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie
z wyciągiem z KRS lub innvm reiestrem

2) Kryteria merytoryczne:
Kryterium opinii
I. ocena możliwośórea|izacii zadaniapublicznego ptzez oferenta

II.ocena przedstawionejkalkulacji kosŹów rea|izaĄi zadania publicznego, w tym
w odniesieniudo zakresurzeczowesozadaria

III. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udzia|e
których będą r ea|izowane zadania publ iczne
[V. ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródełna rea|izacię zadaria publicznego
V.ocena planowanego przez organizację wkładu niefinansowego' w tym świadczęnia
wolontariuszy i prace społecznączłonków
5. Rozstzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Wiśniew w drodze znzszenta, nie
póżniej niż w ciągu 14 dni od terminu zakoiczenia składania ofert. Do postanowień
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostanąpodane do wiadomoŚci publicznej (w Biuletynie
Informacji Publiczrej, na tablicy ogłoszeńUrzędu Gmin y Wiśniew oraznastronie intemetowej
gminy Wiśniew:www.wisniew. pl _ zaMadka organzacje pozarządowe).
7. Zarządzenie Wójta Gminy Wiśniew jest podstawą do zawarcia pisemnej rrmowy
z podmiotem, którego oferta zostaŁawybrana.
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VI.Informacja, o której mowatY ań. 13 ust 2 pkt 7 ustarvyo działalnościpożrytkupubliczrego
i owolontańacie:
w 2aI7 roku gmina Wiśniewo$aszałakonkursy na realizaqę zadail publicmych.
Dotacje wgzrealizowanych zadaftw 2017 r.
Nazwa
organizacji
pozarządowej

Tytuł
zadaria

Przyznana
kwota
dotacji
w zf,

Wykorzystana
Zwrot
kwota
niewykorzystanej
dotacji
dotacji
w zł'
wzł

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Stowarzyszenie
Aktywności
Lokalnej. .
,,RADOSC''

Towarzystwo
SpołecznoKulturalne
RAZEM

,,Zróbmy to razemwzbogacenie zycia
kulturalnego
mieszkańców gminy
Wiśniew''

15000,00

1s000.00

Zadania z zakresu działalnościna rzecz dzieci i młodzieĘ,
w tym wYpoczvnku dzieci i młodzieżv

,,Ztańcemwitamy
lato - warsztaty
tanecznedla dzieci
imłodzieiy,,

8 000,00

6 976,53

1023,47

Zadanie z zakresu dzialalności na rzecz osób w wieku emervtalnvm

Stowarzyszenie
..SENIORIADA _
Aktyvmości
wiśniewskisenior
5 000,00
5 000,00
Lokalnej
FIT''
,,RADOŚĆ''
Podtrrymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz t ozvtloj u świadomościnarodowei, obywatelskie i i kultu rowe i
Stowarzyszenie
Aktywności
3702,64
297,36
,,Bo warto pamiętaó'' 4 000,00
Lokalnej
,'RADOŚĆ''
VIL

Informacjedodatkowe
1. Przed złożpruęmofefiy, informacji i wyjaśnień doĘcz4cych ogłoszonego konkursu
udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 _ p. Bożena Wyrębek
tel.25 6417313wew. 113,e-mail:oswiata@wisniew.pl.
2. Wzory druków ofort, sprawozdan z wykonatlla zadana dostępne Są na stronie
www.wisniew.pl w zakładce- organuację pozarzĄdowe,lub w siedzibie urzędu pok.
nr 19 (pierwszepiętro).

