WÓJT GMINY HAZLACH

Zalacznik do Zarzadzenia Nr 6.2012
Wójta Gminy Hazlach z dnia 3 stycznia

ul. Glówna 57
43-41 g HAZLACH

2012 roku

Regulamin otwartych konkursów ofert na realizacje
zadan publicznych Gminy Hazlach
§1
Konkursy ofert maja na celu wylonienie podmiotów a nastepnie zlecenie im realizacji zadan
publicznych Gminy Hazlach w nastepujacych obszarach i zakresach przedmiotowych:
l. pomocy spolecznej
1) organizacja dostaw i dystrybucja bezplatnej zywnosci dla osób potrzebujacych,
2) utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy z terenu
Gminy,
2.ochrony i promocji zdrowia
l) zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy,
3.dzialalnosci na rzecz osób niepelnosprawnych
l) aktywizacja osób niepelnosprawnych
4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
l) organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasiegu lokalnym
ponadlokalnym.
§2

Zlecanie realizacji zadan bedzie miec forme wspierania lub powierzania ich realizacji.
§3
Podmiotami uprawnionymi do skladania ofert sa:
l.organizacje pozarzadowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 20 lOr. Nr 234, poz. 1536 z pózn.zm.)
2.osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku
Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do
innych kosciolów i zwiazków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i
wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego;
3. stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego;
4. spóldzielnie socjalne;
5.spólki akcyjne i spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia oraz kluby sportowe bedace
spólkami dzialajacymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 20 l O roku o
sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z pózno zm.), które nie dzialaja w celu osiagniecia zysku
oraz przeznaczaja calosc dochodu na realizacje celów statutowych
nie przeznaczajac
zysku do podzialu miedzy swoich czlonków, udzialowców, akcjonariuszy i pracowników.
§4

l. Warunkiem przystapienia do konkursu jest zlozenie w formie pisemnej oferty wraz z
wymaganymi zalacznikami, zgodnej ze wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 20 lOr. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6 poz.25), w Urzedzie
Gminy, ul. Glówna 57, 43-419 Hazlach.

2. W przypadku ofert wysylanych poczta decyduje data stempla pocztowego.
3. Formularze ofert dostepne sa:
1) w Urzedzie Gminy, ul. Glówna 57, pok. 17;
2) na stronach internetowych: www.haziach.pl, www.hazlach.samorzady.pl
4. Do oferty winny byc zalaczone nastepujace dokumenty:
l) aktualny odpis z wlasciwego rejestru (wazny do 3 miesiecy od dnia wystawienia),
2) sprawozdanie merytoryczno finansowe za ubiegly rok,
3) aktualny statut lub inny dokument okreslajacy przedmiot dzialalnosci skladajacego oferte,
4) oswiadczenie zgodne z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 zpózn. zm.) w zakresie przetwarzania i
przekazywania danych osobowych, zwiazanych z otwartym konkursem ofert i realizacja·
zadania publicznego,
5) w przypadku wskazania partnera o którym mowa w pkt. VI. Oferty - umowa partnerska
lub oswiadczenie partnera okreslajace rodzaj i zakres wsparcia, jakiego udzieli organizacji.
6. Wszystkie wymienione dokumenty winny byc przedlozone w oryginale lub w postaci
kserokopii potwierdzonej na kazdej stronie za zgodnosc z oryginalem.
,
7. Rozpatrywane beda tylko oferty kompletne, zlozone na obowiazujacym formularzu w
terminie okreslonym w ogloszeniu konkursu.
§5
1. Zlozenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
2. Kwota przyznanej dotacji moze byc nizsza od okreslonej w ofercie.
3. Prawo do dotacji w formie dofinansowania zadania moze uzyskac wiecej niz jedna oferta.
§6

l. Srodki uzyskane z dotacji na realizacje zadan publicznych moga byc wykorzystywane na:
1) zakup materialów niezbednych dla wykonania zadania (materialy budowlane, nagrody
rzeczowe, sprzet niezbedny do realizacji zadania)
2) uslugi (transportowe, wynajem obiektóyv- urzadzen- sprzetu, poligraficzne, pocztowe,
telekomunikacyjne, tlumaczenia, wyzywienie, noclegi)
3) koszty personelu realizujacego zadania (na podstawie umów o prace, umów zlecen,
umów o dzielo, umów o swiadczenie uslug, itp.)
4) koszty szkolen i treningów
5) podróze sluzbowe, delegacje zbiorowe na zawody, diety dla osób zatrudnionych przy
realizacji zadan
6) inne koszty poniesione na realizacje zadan np. ubezpieczenie sportowe, ubezpieczenie
imprez, media, czypsz, prawa autorskie, oplaty skarbowe, koszty podatku od towarów i
uslug, koszty promocji przedsiewziecia,
przy czym wydatki nie moga przekraczac wysokosci zwykle ponoszonych przez podmioty
realizujace zadania, zas stawki nie moga przekraczac powszechnie obowiazujacych na rynku.
2. Srodki uzyskane z dotacji nie moga byc wykorzystane na:
1) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwe~tycyjne,
2) dzialalnosc polityczna i religijna,
3) pokrycie biezacej dzialalnosci wnioskodawcy, przekraczajace potrzeby obslugi
zadania, na które zostala udzielona dotacja,
4) odsetki od kredytów i pozyczek oraz prowizje bankowe.
§7

1. Zlozone oferty beda opiniowane przez komisje konkursowe powolane przez
Wójta Gminy.
2.0ferty beda oceniane wedlug nastepujacych kryteriów:
l)ocena mozliwosci realizacji zadania ( posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
doswiadczenie): 0-10 punktów,

2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania: 0-5 punktów,
3) ocena proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujacych
zadanie: O - 5 punktów,
4) ocena udzialu srodków finansowych wlasnych i pochodzacych z innych zródel na
realizacje zadania: O - 5 punktów,
5)ocena wkladu rzeczowego, osobowego, w tym swiadczen wolontariuszy i pracy
spolecznej czlonków w realizacje zadania: 0-5 punktów,
6)doswiadczenie w realizacji podobnych zadan, w tym rzetelnosc, terminowosc i
sposób rozliczenia zadania: 0-5 punktów,
7) przewidywane rezultaty realizacji zadania, w tym liczba odbiorców zadania: 0-5
punktów.
3. Komisja sporzadza zestawienie zlozonych ofert z ocena punktowa, przedstawiajac
propozycje wysokosci przyznanej dotacji, która przewodniczacy komisji przedklada
Wójtowi Gminy przy czym nie uwzglednia sie ofert które uzyskaly mniej niz 15 punktów
4. Decyzje o wyborze ofert i wysokosci udzielonej dotacji podejmuje Wójt Gminy w
formie zarzadzenia.
5. Od podjetych decyzji Wójta Gminy Hazlach nie przysluguje odwolanie.
6. Wyniki konkursów ofert Wójt podaje do publicznej wiadomosci na stronach
internetowych: www.hazlach.samorzady.pl, www.hazlach.pl, oraz na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy.
§8

Zarzadzenie, o którym mowa w § 7 ustA stanowi podstawe do zawarcia umowy z
podmiotem, którego oferta zostala wybrana w konkursie, okreslajaca zakres i warunki
realizacji zadania publicznego
.§9

W przypadku przyznania dotacji w wysokosci innej niz wnioskowana, oferent zobowiazany
bedzie do korekty kosztorysu zadania i harmonogramu jego realizacji.

Hazlach , dnia
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