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Na podstawieustawyan. 13 ustawyz dnia 24 kwi€tnia 2003 roku o dzialalnoici pozyku publicnego i o
(Dz.U. 22010r.Nt 234 poz.1536),w zwi@kuz Uchwal4Nr xXxVI /1842013RadyGminy
wolontariacie
Ketrzyn z dnia 06 grudnia2013 roku w sprawieuchwaleniaProgramuwsp6lpracyGminy Ketrz,'n z
organizacjamipozarz4dowymi i podmiotamiw 2014 r.

W6jt Gniny Kptrryn
oglaszaotwarqrkonkursofert
na realizacjqzadaf publicznychw 2014r. w formie wspieraniawykonywaniazadan
publicznychwraz z udzieleniemdotacji na dofinansowanieich realizacji w nastQpujqcych
dziedzinach:
I.

ll,

Ochrona zdrowia, w t)'rn pozostaladzialalnoid - 4 500 zl :
1. Prcwadzeniestacji socjalnej-4000 zl
2. Popularyzacja
ocbronyzdrcwia.-500d
Zadania,o kt6rych mowa wyzej mog4by6 wykon)ryanepoptzeztealizacjEptzedsiqwziq6
z zakresu:
- prowadzeniastacji socjalnej
- popularyzacjiochronyzdrowia w3r6ddzieci i mlo&ie2y
Zailanb z zaktesu ochrony srodowiska i utrzymania zieleni w gminie -2 000 zl:
l.Zalesianieobszar6wna terenieGminy Kgtrz;'n oraz odnowadrzewostanu-2 000 zl

zadaniaw zakesie
III. Kultura i Ochron&DziedzictwaNarodowego,w tym pozostale
kultury - 15 000 zl:
1. Upowszechnianiekultury ludowej poprzezprowadzeniezespolupiesni i tancadla
mieszkarlc6wgminy KQtrzyn- I 0 000 zl
2. Organzacja FestynuRodzinnego- 2 000 zl
3. lnscenizacjahistorycznaBitwa pod Woplawkami- organizacjabiesiadyrycerskiej
3000zl
Zadania,o L16rychmowa wyzej mog4by6wykonywanepoprzezrealizacjqprzedsiqwzigd
z zaklesu:
- twoEenie wamnk6w dla rozwoju amatorskiegoruchu artystycznego(zespol6w,
wiedzqi sztukto
sekcji i grup) ofaz zainteresowania
- tworzeniewarunk6w dla rozwoju follloru, a takzerqkodzielaludowego
i artystycznego,
- wspieraniedzialalnoScizespol6w,sekcji i gmp amatorskiegoruchu axtystycanego
- rozpoznawalie,rozbudzaniei zaspokajaniepotrzeborcz zaintercsowaikulturalnych
poprzezorganizacjgimprez i podejmowanieinnych dzialaf integruj4cych
spolecznosdlokaln4 ( koncerty,festyny,festiwale,wieczornice,wa$ztaty
artystyczne,przegledy,imprezyplenerowe,okazjonalne,integracyjne, szkolenia,
inscenizacjehistoryczne),promuj4cychregion orazrozwijaj{cych talenty
artystycznedzieci, mlodziezy i os6bstarszych,
l1f. Zadania z z,.kresuwspierania i upowszechnianiakultury fizycznej i sportu: 70 000 zl
l. Rozgrywki pilki noznejchlopc6dmg2czyzn- 50 000 z,
3, Rozgryrvkipilki siatkowej- 15000zl

4. Popularyzacjasport6wzapa(niczych- 3 000 zl
5. Popularyzacjazeglaxstwa- 2 000 zt
Zadania,o kt6rych mowa wyzej mog4 by6 wykonywanepoprzez realaacjq przedsigwziptz
zakesu:
- szkoleniesportowe mlodzie;zyorazorganizacjazawod6w i rozgrywek sportouych o
zasiqgulokalnym, regionalnymi og6lnopolskim,
- organizacjaimprez sportowo-rekreacyjnychdla mieszkaric6wz Gminy KQtrzyn,
- wspieraniedzialalno6ciklub6w sportowych realizuj4cychzadaniana rzecz rozwoju
sportuw Gminie KQtrzyn
llysohodi irodhiw publicmych pneznaczonychna realizacjgzada,ipublicznych w roku
2014 Gmina KQtr\vnpneznaczyla kwotp 93 500 zl,
Skladrniei rozpatr''wanieofert:
l. Oferty powini bii zlozonew s€kretariacieUrzQduGminy Ketrz)n do /402 2014t. do godinr 15:00'
z. oferty iowlnny bye ztzone zgodniez wzoremopublikowanymw RozporzqdzeniuMinistra cospodarki,
Pracy i Polityki Spolecaej 15 gudnia 2010 r. w sPrawi€wzoru oferty i ramowegowzoru umo*y dotyczqcych
reatizacjizadaniapublicztego or^z wzoru spmwozdaniaz lvykonaniatego zadania wzory te dostQpnesana
sfionie intemetowejBiuleBnu Informacji Publicanej-www gminaketrzyn.pl
konkursuofert dokonaW6jt Gniny KQtrzyn w drodzezarzqdzenia'
3. RozstrzygniQcia
otwartegokonkursuofert orazwyniki konkursuzostanqpodanedo wiadomolci publicznejna
4. Ogloszen-ie
stron;eintemetowejG;iny: www.gminaketrzvnpl orazna tablicy ogloszef w UrzedzieGminv w Ketrzynie
przy ul. T. Kogciuszki2.
zasadr orzvznawaniadofaqii:
w ustawiez dnia24 kwietnia
okre$lonymi
t. postspo;anietontursowe;dbywatsiEb€dziezgodniez zasadami
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1. 6otu"j" Ueaqi.ry^u*ane na doiuransowanierealizacji zadaf publicanych (wspieranie rcalizacii zadai
publica'ych).
4. OJe y n;sza dolyc4lt zt,!ar| reatizoteaich na lerenie Gmi,.! KefiJn lab no aecz rnieszk tcdw Gminl
K4r4yn5. Dotacjt mozeuzyska6tylko bezposrednirealizatorzadania
6. Na danezadaniepodmiot mozeskladadtylko jedn4 ofertp
i. Srodki poctrodJqcez dotacji mog4 bya pflEz\?Czone wvtapznie na pokryci€ koszt6w w)'nikajqcych
z tealiz cii zadania.:
bezDosreclnio
a. kwotadotaciiGminyi(€trzlmdtajedn€jofertvnie noze pAekroczyt85Voog6lnvchkoszt6wzadaniauj9tvch
b. w ofer;ie nalezywykazadco najnniej 15 % srodk6wwlasnych,bEdzpozyskanychz innych zr6del niz budzer
Gminy na realizacjQzleconegozadania.
e. Srodki poctrodzacez aoacji ni€ mogq byf wykorzystanena wydatki: inwestvcyjne.(w tvn zakup splzetu
kosztyuhzvmaniabiura organjzacji,kosay
powyzejkivoty 3,5 |s. zt), zakupgrunt6w,dzialalnos6gospodarczE,
z budzetugminy z innego!'tulu' oraz
s4
dofinansowane
kt6re
oUstugiiactrunku banlowego, przedsiQwzi€cia,
dzialalnosdpolityczn4i rcligijn+
9. Srodki frnansowezostan4rozdzi€lonepomi€dzv podmiotv uprawnione,k6rych ofertv bad4 wvtonione w
drodzeww. konkursu. Mozliwe jest dofin;nsowaniewiecej niz jednej oferty, dofinansowani€iednej oferty lub
nie dofinansowaniezadnejz ofert.
10. organizator konlors; zastrzegasobie mozliwost zmniejsz€niawysokosci wnioskowanegodofinansowanja
orazaiiany wysokoSciStodk6wpublicznychna realizacjezadaniaw trakcie trwania konkursu
w sprawiewyboru oferty i udzieleniadotacji nie stosujesie trybu odwolawczego
ll. Od rozstrzygniacia
12. zavadzerii w i4tao tozstrzygnieciuotwartegokonkusu ofert j€st podslaw4do zawarciapisemnej umowy z
podrniotem,kt6regoofena zostalawybrana.
Ilstah sie,i" retmin realtzacji zadn ia opisanegow olerctepowinie ro?pocunat siC ie wczelniejnit w dniu
potlpisania ut lott! i konc4ll nie pdiniei niZ w dt itt 31 gtudnia 2014r.
Warunki realizncjizadania:
LPodmioty,kt6re;fzymaja dotacjena rea]izacjezadania,muszqw materialachpromocyjnychw spos6b

czyt€lnyzamiescif informacjpo dofmansowaniuprojektu ze Srodk6wGminy Ketrzyn.
warunki i doswiadczeniew realizacji zadai o
2. Podmiotyrealizuj4cezadaniepowinny posiadadniezbQdne
podobnymcharakterze:
a. KadrQ,
zadania.
realizacje
b. Bazqlokalo\.r
E umozliwiaj4cE
c. Doswiadczeniew realizacji podobnychprogramdw.
Dokonaniewyboru ofert nastqpiw ci4gu 14 dni od daty uplywu t€rninu ich skladania
L Tryb i kryt€rit stosowan€przy wyborze of€rt:
l Kryteria formalne:
a. P;miot skladaj4cyoferte spe&iawymogi formalneokeslone w ustawiez dnia 24 kwi€tnia 2003r' o
dzialalnoScipo4.'iirtupublican;go i o wolontariacie(Dz- U. 22010 | Nr 234, poz. 1536) Wymagarc zalaczniki
do of€rty, kt6re nalezyskladadw formie oryginal6w lub poswiadczonychl'lserokopii:
. statutorganizacji- tylkoj€sli organizacjasktadaofertQpo raz pierwszyposwiadczonyza zgodnoSdz
oryginalem,
. odpis lub odpowiedniowyciqg z ewidencji lub inn€dokumentypotwierdzaiqcestaxuspmwnv
go
uprawnionegopodmiotu i prowadzonejFzez niego dzialalnoscioraz potwierdzajqceumocowani€os6b
na
dzieh
prawnym
i
faktycznym
z€
stanem
zgodny
akiualny
z
adnotaij4
riprezentujicyih
"odpis
skladania oferty", niezale2nieki€dy zostalwydany
. w przypadkuwskazaniaw oferciepartnera,takzentlezy dol4czy6kopi? umowy partnerskiej lub
oswhdczeniepartnera.
w akrualnymodpisie
przezinneosobyniz wskazane
. w prztpadku.gdy
-*6i.ofenapodpisanajesr
lub
pehomocnicrwa
a" wtas.i',"; e*ia.n.;i tuU,.;esFunalez]dol4czvcslosowne
p"MiJtdijq")*
upowaznienia.
. oferta zostalazlozonapmwidlowo i terminowo,tj zgodniez wymogaminini€jszegoogloszenia
. Przekazanedo rozpatrzeniapod wzgl€demmerloryczn)Tn bedaiedynieoferty spelniaiqcewszystkie
k],tena formalne2. Kryteria merytoryczne:
a. CeiestatutowesEzbieznez zadaniemok€Slonymw niniejszymogloszeniu'
b. Zadaniejest realtowane na terenieGminy K9ttzyn lub na rzeczmieszkaric6wGniny Ketrzyn'
c. Zlozona;fertajest zgodnaz zadaniemokreslonymw niniejszvmogloszeniu
3. Komisja konlorsowa ocenja:
a. mozliwoscrealizacji zadaniaFzez of€renta;
b. przedstawion4kalkulacje koszt6wrealizacji zadania,w tym w odni€sieniudo zakesu rzeczowego
zadania:
c. {}sokolt Srodk6wpublicznychprz€widzianvchna realizacjezadania;
J. pioponowanajutoSe"go";nia;adania i kwalifikacje os6bprzv udzial€,kl6rvch wnioskodawcabedzie
realizowalzadade publiczne;
'r6det na
e. planowanyprzeioferenta udziat srodk6wwlasnychlub Srodk6wpochodzqcychz innych
zadaniapublicmego:
realizacj€
prace
f. planowanyprzei organiza;jewklad rzeczowy,osobowy,w tym swiadcz€niawolontariuszyi
czlonk6w;
sDoleczna
realizowat
k16ryw lalachpoprzednich
zadaripublicmychw przwadlu oferenta.
glreatizacjezteconych
rozrrczenra
oraz
sposob
pod
iterminowosc
uwag$
rzetelDo(c
biorqc
zleconezadaniaoubliczne,
otrzymanychnaien cel Srodk6w
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