
WÓ.lTGMINY
ROKIETNICA

ZARZĄDZENIE NR 39/2015

Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 L, poz. 1118 z późno zm. ),art. 30 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 L poz. 594) oraz Uchwały

nr XLV/26812014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 07 listopada 2014 L W sprawie Programu

Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

zarządzam co następuje;

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacj ę zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, mający na celu powierzenie realizacji zadania

Gminy Rokietnica w 2015 L pn." Dni Kultury Gminy Rokietnica".

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej www.rokietnica.itl.pl

3. Na stronie Urzędu Gminy w Rokietnicy www.rokietnica.mky.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"""~~~r.myrek
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Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 12 czerwca 2015 r.

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późno zm.), oraz Uchwały m

XLV/268/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie Programu

Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Wójt Gminy Rokietnica

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr

kultury dziedzictwa narodowego w 2015 r. pn. "Dni Kultury Gminy Rokietnica" .

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 16

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późno zm.).

I. Rodzaj zadania

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego na terenie Gminy

Rokietnica.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania pn. "Dni Kultury Gminy Rokietnica" przeznacza się dotację z

budżetu Gminy Rokietnica w wysokości 20.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy

z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.



1118 z późno zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 885).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.07.2015 r.

2) Warunki realizacji zadania:

a) organizacja imprezy,

b) zorganizowanie konkursów i zabaw,

2. Z przyznanej kwoty będą pokrywane następujące koszty:

a) oprawa muzyczna,

b) opłaty związane z zapewnieniem atrakcji dla dzieci,

c) inne wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania,

V. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa 06 lipca 2015 r. o godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rokietnica.

Ofertę składa SIę na obowiązującym formularzu, którego wzór określa

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z

2011 r. Nr 6, poz. 25). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem

nazwy zadania.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

2) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa
powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rokietnica, która;

a) otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

b) ustala, czy oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,

c) odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu
niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ofert na piśmie,

d) analizuje merytoryczną zawartość ofert, w przypadku stwierdzenia braków
formalnych wzywa oferentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
wskazując występujące braki. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie
braków oferta nie podlega dalszej ocenie.



e) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

f) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,

g) uwzględnia wysokość środków publicznych na realizację zadania,

h) wybiera najkorzystniejszą ofertę i proponuje wysokości środków przyznanych na
realizacj ę zadania Gminy,

i) unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymagań zamawiającego.

3) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod
uwagę:

a) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,

c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d) ocenia dotychczasową współpracę podmiotu z gminą w tym staranne i terminowe
wywiązanie się z umów i porozumień zawartych w ciągu ostatnich lat.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona
tylko jedna oferta.

Odrzuceniu podlegają oferty;

a) złożone niezgodnie z wzorem,

b) złożone po terminie,

c) złożone przez podmioty nieuprawnione,

d) błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały uzupełnione w wyznaczonym
terminie.

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w latach poprzednich

zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym

wysokości udzielonych dotacji:

Gmina Rokietnica na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

dziedzictwa narodowego w latach 2012 -2014 r. wydatkowała kwotę w wysokości O zł.


