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1. Oglasza sig otwarty konkurs olert na r.vsparcic rcalizacji zadarl pLrblicznl-ch rv zakrcsic:
a) kultura. sztuka, oclrrorra d6br kultur',v i clzicdziotwa nalodorvego.
b) wspieranie i upor.vszechnianic kultur'l liz1cznc-j isp,rltu.
c) przccilvdzialanie uzalc2tricnionr i patologiortt spolcczttl'ttt.
cl) ochrona i promocj a zclrow ia-

e) tur)'styka i kra joz-narvstrvo.

2. J'rcic ogloszenia o 01\.vart!r1.1 konkursie ol'crt stiurowi zalacznik nl ldo ninie.jszego

zarz4dz,enia.
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Ogloszcnic o konkursie publikrrje sig:
a) u, lliulct),nie lnlblmac.ii l)r,rbliczncj [-jrzgtlLr Gmin) Studzicnice.
b) na tablicy ogloszcri Urzgclu (imirrl' Stlrcizienice.
c) na stlonie intcrnctorvcj Gn.riny Studzienice.
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Zalacznik nr I do Zarzadzenia Nr 5/2017
W6jta Gminy Studzienice

z dnia25 stycznia 201 7 roku

WOJT GMINY STUDZIENICE

Na podstawie ort. lust. I pkt6, 16, 17, 19, art.5 ust. I i 1, art. Il ust. I pkt I oraz arl. l3 pkt
1,2,3,1,5 uslawy z dnia 21 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po,ytku publicznego i t-t

woktnlariacie (tel6t.jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. l8l7) oraz Uchwaly Rady Gminy
Sludzienice Nr XVIII/118/2016 z dnia 20 paidziernika 2016 r. u, sprawie przyjgcia .,Rocznego
programu v,sptilpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarzqdowymi oruz podmiotami
wymienionymi ut qrt. 3 ust.3 usldwy o dzialaln<tlci pttitku publicznego i o wolontariacie na
20 17 rok"

oglasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadail
publicznych Gminy Studzienice w 2017 roku

I. Rodzaje zadafii wysokoSt Srodk6w publicznych przeznaczonych na
ich realizacjg

Konkurs obejmuje nastgzui4ce rodzaie zada

1. Kultura, sztuka, ochrona dribr kultury i dziedzictwa narodowego, w kt6rym przyjgto
nastgpuj qce dzi al ania:

a

ra

a

a

organizacja imprez kulturalnych,
wspieranie przedsigwzigi o charakterze lokalnym, regionalnym oraz migdzynarodowym w
zakresie rozwoju kultury, sauki, tradycj i,
dzialalnoSd na rzecz lokalnych mniejszodci narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego.
kultywowanie tradycji kaszubskiej.

WysokoSd irodk6w z bud2etu Gminy Studzienice planowanych na realizacjg tego zadania w
2017 roku wynosi 4.000,00 zl (slownie: cztery tysiqce zlotych 00/100). W roku 2016 na
realizacjg tego zadania przekazano 4.000.00 zl.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w kt6rym przyjEto nastgpujqce
dzialania:
angaZowanie dzieci i mlodzie2y szkolnej oraz pozaszkolnej do r6Znorodnych form
aktywnoSci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawnoSci i

zainteresowai sportowych,
propagowanie oraz rozwq sportu poprzez prowadzenie sekcji pilki noznej, rgcznej, siatkowej,
koszyk6wki, tenisa stolowego, judo i lekkiej atletyki.
organizowanie innych sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami
dzieci. mlodzicZy i doroslych z gminy.
popularyzacja spoftu poprzez organizacjg lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i
sportowo-rekreacyjnych oraz zalgi treningowych skierowanych do mieszkaric6w gminy;
organizacja przedsigwzigd o charakterze sportowym, propaguj4cych zdrow4 rywalizacjg i

zasadv fair olav.



WysokoSd Srodk6w z bud2etu Gminy Studzienice planowanych na rcalizaciQ tego zadania w
2017 roku wynosi 37.000,00 zl (slownie: trzydzieici siedem tysigcy zlotych 00/100). W roku
2016 na rcalizacjg tego zadania przekazano 49.000,00 zl

3. Przeciwdzialanie uzaleinieniom i patologiom spolecznym, w kt6rym przyjgto
nastgpuj qce dzialania:

. organizacja pozalekcyjnego 2ycia sportowego uczni6w.

. udzial dzieci i mlodzieZy ze Srodowisk patologicznych w obozach szkoleniowych, koloniach,
wyj azdach zawieraj 4cych progrurm profi laktyczny, resocj alizacyj ny itp.,

. organizowanie r6znorodnych form wspieraiqcych zdrowe wsp6lzawodnictwo, wsp6lprac9,
propaguj4cych prawidlowe postawy spoleczne.

Wysoko6d Srodk6w z budlefi Gminy Studzienice planowanych na realizacjg tego zadania w
2017 roku wynosi 17.000,00 zl (slownie: siedemnaScie tysigcy zlotych 00/100). W roku 2016

na realizacjg tego zadania przekazano 12.000,00 zt.

4. Ochrona i promocja zdrowia, w kt6rych przyjgto nastgpuj4ce dzialanta'.
o organizowanie zajg6 psychoruchowych dla dzieci i mlodzie2y,
. profilaktyka i promocja zdrowia wSr6d dzieci i doroslych z zaburzeniami rozwojowymi,

wspieranie dzialaf promuj4cych zdrowy styl 2ycia

WysokoSi Srodk6w z budZetu Gminy Studzienice planowanych na realizacjg tego zadania w
2017 roku wynosi 2.000.00 zl (slownie: dwa tysi4ce zlotych 00/100). W roku 2016 na

realizacjg tego zadania przekazano 2.000,00 zl.

5. Turystyka i krajoznawstwo, w kt6rych przyjgto nastgpuj4ce dzialania:
. popularyzacja i wspieranie dzialari w zakresie turystyki i kajoznawstwa.

Wysoko66 Srodk6w z bud2etu Gminy Studzienice planowanych na realizacjg tego zadania w
2017 roku wynosi 3.000,00 zl (slownie: trzy tysi4ce zlotych 00/100). W roku 2016 na

realizacjg tego zadania przekazano 2.000,00 zl.

UWAGA! Kwoty wskazane powyZej mogq ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, 2e

wymienione zadania mo2na wykonai przy nakladzie mniejszych koszt6w niZ zaplanowano,
zlo2one oferty nie uzyskajq akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje koniecznoSi
zmiany budzetu Gminy Studzienice w czg3ci przeznaczonej na realizacjg zadania, z wtlnych
przyczyi, niemo2liwych do przewidzenia w dniu ogloszenia konkursu.

n. Zasady przyznaw 
^ni^ 

dotacji

l. Konkurs adresowany jest do podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2y'tku publicznego i wolontariacie, je2eli prowadzq one
dzialalnoSd w sferach objgtych konkursem na terenie Gminy Studzienice lub w zakesie
obejmuj4cym jej mieszkanc6w.

2, Zlecanie realizacji zadari publicznych ma formg wspierania wykonywania zadaf publicznych,

wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacja zostanie przyznana na
podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiqzkiem rozliczenia sig po
zrealizowaniu zadania.

3. Termin i warunki skladania ofert okreSla Rozdzial IV niniejszego ogloszenia.



4. Zlo\enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznutiem dotacj i ani nie gwarantuje jej
otrzymania.

5. Podmioty, kt6re pozyskaly partner6w do realizacji przedloZonego projektu zobowi4zane s4

dol4czyt, kopig porozumienia partnerskiego do oferty.
6. W przypadku. gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokoS6

kosZ6w przeznaczonych na wsparcie poszczeg6lnych zadah, zastrzega sig moZliwo56
zmniejszenia wysokoSci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych
5rodk6w. Jezeli wysoko66 przyznanej dotacj i jest ni2sza, ni2 wnioskowana w ofercie, oferent
zobowiagany jest do dokonania korekty kosztorysu. JednoczeSnie moZe negocjowa6
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofai swojq ofertg.

7. Dotacje nie mosa byi udzielane na:
a) przedsigwzigcia, kt6re s4 dofinansowane z budZetu Gminy lub jego funduszy

celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wczeSniej przedsiqwziq6.
c) zobowiqzania powstale przed dat4 zawarcia umowy o udzielenie dotacii,
d) budowE, nabycie lub dzier2awg budynk6w, lokali, grunt6w,
e) prace remontowo-budowlane,
f) udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,
g) dzialalnod6 gospodarcz4, politycznq i religijn4,
h) podatki, cla, oplaty skarbowe, leasingowe oraz zobowi1zania z tyulu otrzymanych

kredyt6w.
8. Uruchomienie Srodk6w na realizacjE zadania nastgpuje na podstawie umowy zawartei

pomigdzy GminE Studzienice reprezentowan4 przez W6jta Gminy Studzienice, a podmiotem,
kt6rego oferta zostala wybrana.

9. Pozostale zasady przyznawania Srodk6w finansowych reguluj4 przepisy powszechnie
obowiqzuj4cego prawar w szczeg6lnoSci ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie.

10. W6jt Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich 6rodk6w
przewidzianych w ogloszeniu konkursu oraz odwolania konkursu bez podania przyczyny.

[I. Terminy i warunki realizacji zadari

Zadanie winno obejmowai dzialania, kt6rych realizacj a rozpoczyna sig nie wcze3niej niz od
dnia podpisania umowy, a zakofczy nie p62niej niZ do dnia 31 grudnia 2017 r.
Zadanie winno byi zrealizowane w taki spos6b. by w maksymalnym stopniu podmiotami
dzialafi byli mieszkaricy Gminy Studzienice.
Zadanie winno by6 zrealizowane z ni1wy2sz4 starannoSci4, zgodnie z warunkami
oke6lonymi w ofercie i w umowie oraz zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

IV. Termin i warunki skladania ofert

Ofertg na realizacjg wymienionych zadah nale2y zloZyt w nieprzekraczalnym terminie do
15,02.2017 r. do godz. 1500 w zamknigtej kopercie z adnotacj4 ,,Otwarty konkurs ofert
2017" wraz z okre6leniem z,adania, ktrirego dotycry oferta, w sekretariacie Urzgdu
Gminy Studzienice przy ul. Kaszubskiej 9, 77-l4j Studzienice pok6j nr 2 w godzinach
pracy Urzgdu 1pon.800-1600, wt.-pt. 700-l5m; lub przeslad poczta na w/w adres (decyduje
data wp$wu oferty do urzgdu). Nie bgd4 rozpatrywane oferty zlo2one po tym terminie, jak
r6wnie2 oferty niezlo2one w spos6b okre6lony w ogloszeniu.
Oferta winna by6 zgodna ze wzorem zawartym w rozporz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Spolecznq z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w

1

J.

1.



um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych

zadah- zalqcznik nr I do rozporz4dzenia (D2.U.2016 r., poz'1300),

UWAGA! W przypadku dol4czenia jakichkolwiek zal4cznik6w (np. o6wiadczef) do

oferty, dopuszczalne jest zloienie jednego kompletu w/w zal4cznik6w bez wzglgdu na

liczbg skladanych ofert, przy czym zgodnie z ust.6 podmioty, kt6re skladaj4 kilka ofert
powinny zloiyd kaid4 ofertg odrgbnie.

3. Oferta oraz dokumenty bgd4ce jej zal4cznikami dla swej wa2noSci powinny byi opatrzone

datq, pieczgci4 oraz podpisem os6b uprawnionych do reprezentacji podmiotu skladaj4cego

ofertg.
4. W przypadku zlohenia kserokopii wszelkich dokument6w, powinny one zostai potwierdzone

za zgodr.oil z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu skiadajqcego

ofertg.
5. Formularz oferty dostgpny jest takze w siedzibie Urzgdu Gminy Studzienice oraz na stronie

intemetowej : www.bip.studzienice.pl.
6. Podmioty, kt6re skladaj4 kilka ofert w konkursie - powinny zlo2yt kazd4 ofertg odrgbnie'

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

l. Rozstrzygnigcie konkursu ofert nast4pi w ci4gu 14 dni od zakonczenia terminu skladania

ofert, okre5lonego w Rozdziale IV ust. I ogloszenia.
2. Propozycli podzialu Srodk6w dokona Komisja Konkursowa powotana przez W6jta Gminy

Studzienice. Komisja bgdzie brala pod uwagg w szczeg6lnoSci:

a) kompletnoSi ofert, zawartoS6 merytoryczn4 projektu,
b) wymieme korzySci dla spolecznoSci lokalnej,
c) zasiggoddzialy'rvaniaprzedsigwzigcia,
d) mo2liwoSi realizacji zadania przez oferenta, doSwiadczenie w organizacji tego typu

zadah, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizator6w,
e) zasadno66 i rzetelnoS6 okeSlenia koszt6w projektu - przejrzystoSi kalkulacji koszt6w

realizacji zadania w odniesieniu do z zakesu rzeczowego zadania, szczeg6lnie w czg3ci,

kt6ra ma by6 finansowana z dotaili, a tak2e wysoko56 Srodk6w wlasnych i pozyskanych

od innych podmiot6w,
f) rzetelnoSi i doSwiadczenie podmiotu - analiza i ocena realizacji zadah zleconych

oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowodi i jakoS6 rozliczenia otrzymanych
dotacJ l.

Decyzjg o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie W6jt Gminy Studzienice.
Poszczeg6lnym podmiotom mo2e by6 przyznana wigcej niZ jedna dotacja.
Od decyzji W6jta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu
odwolania.
Kazdy mo2e 24da6 uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
Zawarcie um6w z podmiotami nast4pi po rozstrzygnigciu konkursu ofert.
Wyniki konkursu: wykaz podmiot6w, wysokoSd przyznanej dotacj i i cel zostanq

zamieszczone na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Gminy Studzienice, w Biuletl'nie Informacji
Publicznej Urzgdu Gminy Studzienice pod adresem

stronie intemetowej gminy www.studzienice.pl.
www.bip.studzienice.pl oraz na
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