
ZARZADZENTE NR 3l20t6
W6JTA GM INY STUDZIEN ICE

z dnia 11 stycznia 2016 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq
zadari publicznych w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1iust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, l7, 79,32,
art. 5 ust. I i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dziaialnoici po2ytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2OL4 r. poz. 1118 ze

zm.) oraz Uchwaly Rady Gminy Studzienice Nr Vlll/s7 /201,5 z dnia 10 wrzeinia 2015 r. w
sprawie przyjqcia ,,Rocznego programu wsp6fpracy Gminy Studzienice z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziafalno6ci poiytku
publicznego io wolontariacie na 2016 rok" W6jt Gminy Studzienice

zarzEdza, co nastepuie:
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1. Ogtasza siQ otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadari publicznych w zakresie

a. kultura, sztuka, ochrona d6br kultury idziedzictwa narodowego,
b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
c. przeciwdzialanie uzaleZnieniem i patolo8iom spolecznym,
d. och ron a ipromocja zdrowia,
e. turystyka i krajoznawstwo.

2. Treii ogloszenia o otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik nr L do niniejszego
zarzEdzenia.
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Ogloszenie o konkursie publikuje siq:

a. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Studzienice,
b. na tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy w Studzienicach,
c. na stronie internetowej Gminy Studzienice.
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Tarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik nr I do Zarzqdzenia Nr 3/2016
W6jta Gminy Studzienice
z dnia 11 stycznia 2016r.

WOJT GMINY STUDZIENICE

Na podstawie art.4 ust. 1pkt6, 16, 17,19,32, art.5ust. 1 i 4, art. 11 ust. l pkt lorazart. 13

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. lJ. z 2074 r. poz. 1l-18 ze zm.) oraz Uchwaly Rady Gminy Studzienice Nr

VXI/57 /2OL5 z dnia 10 wrzednia 2015 r. w sprawie przyjqcia,,Rocznego programu wsp6lpracy
Gminy Studzienice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

ust.3 ustawy o dziatalnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

oglasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadafi
publicznych Gminy Studzienice w 2015 roku.

l. Rodzaje zadari i wysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych

na ich realizacje

Konkurs obejmuje nastepujEce rodzaje zadai publicznych:
1. Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury idziedzictwa narodoweto, w kt6rym przyjeto

nastqpujEce dzialania:
a. orga nizacja imprez kulturalnych,
b. wspieranie przedsiqwziqi o charakterze lokalnym, regionalnym oraz

miqdzynarodowym w zakresie rozwoju kultury,
c. dziatalno6i na necz lokalnych mniejszo6ci narodowych, ochrony dziedzictwa

kulturowego,
d. kultywowanie tradycji kaszubskiej.

Wysoko6i 6rodk6w z bud2etu Gminy planowanych na realizacjq tego zadania w 2016
roku wynosi 4.000,00 zl. W roku 2015 na realizacjq tego zadania przeznaczono

4.000,00 zl.

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w kt6rym przyjQto

nastepujace dzialania:
a. angaiowanie dzieci i mlodzieiy szkolnej oraz pozaszkolnej do 162norodnych

form aktywnodci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia

sprawnodci i zainteresowari sportowych,
b. propagowanie oraz rozw6j sportu poprzez prowadzenie sekcji pitki no2nej,

tenisa stotowego, judo i lekkiej atletyki,
c. organizowanie innych sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz

zainteresowaniami dzieci, mlodzie2y i doroslych z gminy.



d. popularyzacja sportu przez organizacjq lokalnych i ponadlokalnych imprez
sportovvych isportowo - rekreacyjnych onz zajei treningowych skierowanych
do mieszkaf c6w Gminy.

Wysokoii 6rodk6w z budietu Gminy planowanych na realizacjq tego zadania w 2016
roku wynosi 42.000,00 zt. W roku 2015 na realizacje tego zadania przeznaczono

42.000,00.

Przeciwdzialanie uzaleinieniom i patologiom spofecznym, w kt6rym przyjQto

nastqpujQce dzialania:
a. organizacja pozalekcyjnego 2ycia sportowego uczni6w,
b. udziaf dzieci i miodzie2y ze irodowisk patologicznych w obozach szkoleniowych,
c. organizowanie r6inych form wsp6tzawod nictwa.

Wysokodd 6rodk6w z bud2etu Gminy planowanych na realizacjq tego zadania w 2016
roku wynosi 12.000,00 zl. W roku 2015 na realizacjq tego zadania przeznaczono

12.000.00 zf.

Ochrona ipromocja zdrowia, w kt6rych przyjqto nastepujace dziatania:
a, organizowanie zajqd psychoruchowych dla dzieci i mtodzie2y,

b. profilaktyka i promocja zdrowia wir6d dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
c. wspieranie dziatari promujqcych zdrowy styl 2ycia.

Wysoko66 6rodk6w z bud2etu Gminy planowanych na realizacjq tego zadania w 2016
roku wynosi 2.000,00 zl. W roku 2015 na realizacjq tego zadania przeznaczono

2.000,00 zl przv czym wykorzystano 0,00 zl.

Turystyka i krajoznawstwo, w kt6rych przyjeto nastQpujace dziata nia :

a. popularyzacja dzialai w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Wysoko6i 5rodk6w z bud2etu Gminy planowanych na realizacjq tego zadania w 2016
roku wynosi 3.000,00 zl. W roku 2015 na realizacjq tego zadania przeznaczono

3.000,00 zl, przy czvm wykorzystano 500,00 zt.

UWAGA! Kwoty mogE ulec zmianie w przypadku stwierdzenia,2e zadania mo2na zrealizowad
mniejszym kosztem, zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacji Komisji Konkursowej lub
zaistnieje koniecznoSi zmiany bud2etu Gminy w czqici przeznaczonej na realizacjq zadania z

wa2nych przyczyn, niemoiliwych do przewidzenia w dniu ogloszenia konkursu.

ll. Zasady przyznawania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku publicznego iwolontariacie, jeieli
prowadzq one dziatalno5i w sferach objqtych konkursem na terenie Gminy
Studzienice lub w zakresie obejmujqcym jej mieszka6c6w.

4.



2. Zlecanie realizacji zadar{ publicznych ma formq wspierania wykonania zadania

publicznego tj. z udzialem dotacji na czqiciowe dofinansowanie jego realizacji.

3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z

obowiqzkiem rozliczenia siq po zrealizowaniu zadania.

4. Termin iwarunki skladania ofert okreila Rozdzial lV niniejszego ogloszenia.

5. Zfo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji ani nie gwarantuje jej

otrzymania.
5. Podmioty, kt6re pozyskaty partner6w do realizacji przedlo2onego projektu

zobowiqzane sq dolqczyd kopiq porozumienia partnerskiego.

7. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy

wysokoSi koszt6w przeznaczonych na wsparcie poszczeg6lnych zada6, zastrzega siQ

mo2liwoid zmniejszenia wysokodci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do
posiadanych irodk6w. Je2eli wysoko6i przyznanej dotacji jest niisza, ni|
wnioskowana w ofercie, oferent zobowiQzany jest do dokonania korekty
kosztorysu. Jednoczeinie mo2e negocjowai zmniejszenie zakresu rzeczowego

zadania lub wycofai swojQ ofertQ.
8. Dotacje nie mogQ byi udzielane na:

a. przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z budietu Gminy lub jego funduszy

celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

b. pokrycie deficytu zrealizowanych wczeiniej przedsiqwziqi,

c. zobowiqzania powstale przed datq zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
d. budowq, nabycie lub dzieriawq budynk6w, lokali, grunt6w,

e. prace remontowo-budowlane,
f. udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,
g. dziatalnodi gospodarczq, polityczna i religijnQ,

h. podatki, cla, oplaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiqzania z tytulu
otrzymanych kredyt6w.

9. Uruchomienie (rodk6w na realizacjq zadania nastqpuje na podstawie umowy
zawartej pomiqdzy W6jtem Gminy Studzienice, a podmiotem, kt6rego oferta
zostala wvbrana.

10. Pozostate zasady przyznawania irodk6w finansowych regulujq przepisy ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie oraz

inne przepisy.

11. W6jt Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich

irodk6w przewidzianych w ogloszeniu konkursu oraz odwolania konkursu bez

podania Wzyczyny.

lll. Terminy iwarunki realizacii zadaf

1. Zadanie winno obejmowai dzialania, kt6rych realizacja rozpoczyna siq nie

wczeiniej ni2 od dnia podpisania umowy, a zakoriczy nie p6iniej nii do dnia 31

grudnia 2016 r.
2. Zadanie winno byi zrealizowane w taki spos6b, by w maksymalnym stopniu

podmiotami dzialai byli mieszkafcy Gminy Studzienice.



2.

3. Zadanie winno byd zrealizowane z najwy2szq starannoSciq, zgodnie z warunkami
okreilonymi w ofercie iw umowie oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

Drawa.

lv. Termin i warunki skladania ofert

Ofertq na realizacjq wymienionych zadai nale2y zlo2yf w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 01 lutego 2016 r. do godz. 1500 w zamkniqtej kopercie z

adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert 2016" wraz z okresleniem zadania, kt6rego
dotyczy oferta, w sekretariacie Urzqdu Gminy w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9
pok6j nr 2 w godzinach pracy Urzqdu (pon. 800-16m, wt.-pt. 700-1500 ) lub przeslai
pocztQ na w/w adres (decyduje data wptywu oferty). Nie bqdq rozpatrywane oferty
zlo2one po tym terminie, jak r6wnie2 oferty niezlo2one w spos6b okre5lony w
ogloszeniu.
Oferta winna byi zgodna ze wzorem zawartym w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).
Do oferty naleiy dotqczyi nastqpujace zalqczniki:
a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzajace status prawny oferenta i umocowanie os6b go

reprezentujEcych,
b. statut podmiotu skladajqcego ofertq.

UWAGA! Dopuszczalne jest zloienie jednego kompletu powyiszych zalqcznik6w bez

wzglqdu na liczbq skfadanych ofert, przy czym zgodnie z ust. 7 podmioty, kt6re
skladajq kilka ofert powinny zloiy6 kaidq ofertq odrgbnie.

4. Oferta oraz dokumenty bQdQce jej zalqcznikami dla swej wa2noici powinny byi
opatrzone datq, pieczqciq oraz podpisem os6b uprawnionych do reprezentacji
podmiotu sktadajqcego ofertq.
W przypadku zlo2enia kserokopii wymienionych powy2ej dokument6w, powinny
one zostai potwierdzone za zgodno5d z oryginatem przez osoby uprawnione do
reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertq.
Formularz oferty dostqpny jest tak2e w siedzibie Urzqdu Gminy w Studzienicach
oraz na stronie internetowej: bip.studzienice.pl.
Podmioty, kt6re skladajq kilka ofert w konkursie - powinny zlo2yi ka2dq ofertq
odrqbnie.
Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidlowo wypelnione lub
zlo2one po terminie bgdq rozpatrywane tylko w uzasadnionych przypadkach.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

Rozstrzygniecie konkursu ofert nastapi w ciagu 2 tygodni od zakoiczenia terminu
skladania ofert, okre5lonego w rozdziale lV ust. 1 ogtoszenia.
Propozycji podzialu Srodk6w dokona Komisja Konkursowa powolana przez W6jta
Gminy Studzienice. Komisja bqdzie brala pod uwagq w szczeg6lnodci:

5.

6.

7.

8.

2.



a. kompletnoji ofert, zawarto66 merytorycznE projektu,

b. wymierne korzyici dla spolecznoici lokalnej,

c. zasiqgoddziatywania przedsiqwziqcia,

d. mo2liwoii realizacji zadania przez oferenta, do6wiadczenie w organizacji tego
typu zadari, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizator6w,

e. zasadno66 i rzetelnoii okre6lenia koszt6w projektu - przejrzysto6i kalkulacji

koszt6w realizacji zadania w odniesieniu do z zakresu rzeczoweSo zadania,

szczeg6lnie w cze(ci, kt6ra ma byi finansowana z dotacji, a tak2e wysoko66

Srodk6w wlasnych i pozyskanych od innych podmiot6w,
f. rzetelnoii i doSwiadczenie podmiotu - analiza i ocena realizacji zada6

zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowoSi i jakoii
rozliczenia otrzymanych dotacji.

3. Decyzjq o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie W6jt Gminy Studzienice.

4. Poszczeg6lnym podmiotom mo2e byi przyznana wiqcej ni2 jedna dotacja.

5. Od decyzji W6jta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje siQ trybu
odwolania.

6. Ka2dy mo2e 2qdai uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
7. Podpisanie um6w z podmiotami nastapi po rozstrzygnieciu konkursu ofert.
8. Wyniki konkursu: wykaz podmiot6w, wysokosi przyznanej dotacji i cel zostanq

zamieszczone na tablicy ogtoszeri w Urzqdzie Gminy w Studzienicach, w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzqdu Gminy Studzienice pod adresem

http://bip.studzien ice. ol oraz na stronie internetowej Gminy www.studzienice. pl.




