
Burmistrz Dobrodzienia
ogłasza otwarty konkurs ofert

na lvykonanie zadania publicznego w roku 20l8

I. Rodzsj zndania .

A, Konkurs ofeń dot),czy \\,sparcia i powierzenia zadania. które polega na
upowszechnianiu kultur,v fizycznej i sportu.

B, Konkurs ol'eń z zi*resu pomoc.v społecznej. promocji i ochJon), zdrowia
l|. wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

A, Calkowita k\ł,ota dotacji na lealizację upolłszechnienie kultury fizycznej i sportu
wynosi - 99.000,002ł

B, Calkorł,ita krł,ota dotacji na realizację zadania objętego konkutsem z zakesu pomocy
społecznej, ochronl i promocji zdrorvia w},nosi - 126.000,00zł

III. Zasady pr4,znanania dotacji.

]. Dotacja pżyzna!\ana będzie na dofinansorr,anie realizacji zadań objętl,ch
konkursem, Przyznanie dotacji na realizację Zadania nastąpi na podslawie Zasarlqj
umorł.r, z podnioten, klórego ofena zostanie r.rl,brana \ł,koŃuNie na Zasadach
określonl,ch w ustawie o działalności poż}.tku publicznego i Wolontariaoie ań,13
ustawy Z dnia 2.ł ku,ienia 2003 roku o działa]ności pożytku publicznego
i §olonta acie (Dz. U. z 2016 r, poz.ltll7 z póź11. zm.') oraz rł, Uohrł,ale
Nr XXXI/255120I7 Rady Miejskiej rł.Dobrodzieniu z drlia 29 lislopada 2017 roku
rv splawie przl,jęcia programrr Współpracy, Gminy Dobrodzień z orcanizacjaml
pozarzadorłlmi i iinymi podmiotami prorł,adzącvmi działalność poż}tku
publicznego na rok 2018.

2. K\\oty dotaoji będą mogły ulec Znianie jed!,nie rł,przypadku Zmjan dokony*an)ch
\ł Ltchwale budżetowei na 2018 rok .

3. Złożehie oferl!^ o środki rtnartsowe z bu.lżetu G,litr! Dobrodzień hie gwarantuiq
prz!,zna ia dolacji,jdk fółhież środkób,lr lrysokości o klółq pjstęplie oJbrefu.

l\. Tcrmin i uarunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umo\ł,y,do 31.12.2018 roku.
2, Miejsce realizacji zadania| leren Gminy Dobrodzień

j, W konkursie moga wziąć udział organizacjc pozarządo\\e. osoby pra\łIe i .jednostki
olganizac\.ine dzialajace na podsta§ie przepisów o stosunku państ$a do Kościoła
Katolickiego $, Rżeczpospolitei Polskiej. o stosunku Państwa do inn1,,ch kościołórv
i zrviązkórł, rłr,znaniorł,wch oraz o grł,arancjach wo]ności sumienia i ł,l,znania. .jeżeli ich
ccle statutorve obejmują prorvadzenie działalności po4,tku pub]icznego. a także
stowatyszenia jednoslek samorządu telytorialnego orazjednostki organizacl,jne podlegle
organom administmcji publicznej lub przez nie nadzoro\\,ane - zwane da]ej oferentan.]i.

4, Do koŃursu dopuszcza się jedl,nie projektl, zgłoszone na oborł,iązujących fomrularzach
ot'elt z8odn},clr z Ilozporzadzeniem \4iniStra Rodziny, Pracv i Polityki Społecznej z dnia



17 sierpnia 2016 roku rł,splalvie rvzoru ofefi i ranlorvcgo lvzonr umo\l;T dot},cząc},ch
realizacji zadania pub]icznego otaz \\zoru spra§oZdania z lrykonania tego Zadania
(Dz, U. z 2016 r, poz,1300).

Zakres realizacji zclalia:

A. Upo}r§zcchnianie ku|tury łią,cznej i sportu i

Wspieranie powszechnych Zajęć spońo\łlch w zakesie :

, organizacji sporlu piłki noźnej na tcrenie gmin"v - krł,ota dolacji 7,1.000,00zł \\ t!,nl
6.000,00zl przeznacza się ze środkó\\,na realizację gminnego progranu lozrriazvllatlio
ptoblemórv alkoholorvych,
- organizacji spofiu !v zakrcsic kosż_vkówki na lerenie gminJ, kwota dotacii 25.000,00zl
lr, tl,m 1.000,00zł przeznacza się Ze środków na rcalizację gminnego proglanu
rozrviązyrvania problemólv alkoholorłlch.

B. Promocja i ochrona zdrorvia - kompleksow}, zakres usług
Zakrcs działań obejmuje:
- Prornocja i profilaktlka zdrolvia
- S$,iadczenia diapnostvczne
- Swiadczenia pielęgnac!.ine
- Śrviadczenia ]ecznicze
- Śrł.iadczenia usprarvniaj ące
- Rehabilitacja lecznicza

Wysokośc środkórv na realizacię tej części zadania| - kwota dotacji 126.000,00zl

v. Termin i rvarunki §kładania ofert.
ofeńy należy składaó na formularzu . którcgo wzór stano\ł,i załącznik Nr l do
Rozpolządzenia Ministra Rodzin!,. Prac! 1 Poljt},ki społecznej Z dnia 17 sierpnia 2016
rokrr r.l, sprawie rvzorór.v ofefi 1 ramolł,ych wzoló\ł umów dot}'czac}ch realizacji zadari
publiczn1,oh oraz rvzorótl spra.,r,ozdań z rrykoninia t}ch zadań (Dz. IL z 2016 r. po. 1300)

lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31.01.2018r. w Sekretariacie Urzędtr Nliejskiego
lr DnhrnJzieniLr przr ull, Pl \\nIrntc:

oferty, kióre zostaną złożonc lub doręczone po tym telmil,ie nie będą brane pod ulvagę
lr konlur<ie i .,o.taną ż$Toconś bez ot!r'cr-ni.r,
1. ofena porvirula być złożona rł,zamknięte_i kopercie ż napisem ,otwańy kolrkllłs ofeń nn

wlkonanie ządnnia puhlicłrego,... " Należy B,skazać t)tuł zadania zgodnie ze składanlł
ol'efią.

Do oler§ naleąv dolączyć :

- Aktualn},odpis z Krajorvego Rejestru Sądowego ]ub odpo\Ąiednio rł__"lciąg z ervidencji
lub innc dokumenty pot\ł,ierdzające status pra\\,ny oferenta i umocorł,anie osób go
reprezentującyclr. a rv plz)padkll podmiotólv nie będących sio\\,arzyszeniami lLrb l'undacjani
irrny do\trment 5ldno!\iąc) o pod\li]\Ąic pra\Ąlcj n,c, nizacii.
- Aktualn,!, statut,
- Sprarvozdanie z rł;vkonania zadania publicznego za ostatni rok.
- ).II lachunku ban](owe_{]o



Kserckopię dokumentów muszq być potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem", opalrzone
dątq, pieczęciq oraz podpisem osób upowążnionych do reprezentoy,ania wnioskodąwcy,
Nie§pełniehie tego wąrunku ąulomatycznie spowoduj e odlzucenie ofeńy-
- Nie przewiduje się mozliwości uzupełnienia ofeńy, któm została złożona w stanie

niekompletnym, ofęny są zbiorczo przekaąwane do Komisji Konkursowej, która ocenia
ofeny i przedstawia Burmistrzowi propozycj e prrynańa dotacji. Złozenie oferty po
teminie ofiz braki formalne w złożonej ofercie wykluczająją z dalszej ploceduly
konkursowej .

- Koszty przygotowania ofeńy ponosi oferent,

\ł. Termin, tryb i kryt€ria przy doko!},waniu wyboru ofeń

l. Termin rozpatrzeńa ofeń nastąpi dnia 02.02.2018 roku.
2, Wyboru ofeń dokona komisja konkusowa powołana przez Butmistrza Dobrodzienia

Przy ocęnie ofęń Komisja bierze pod uwagę k},tęria okeślone W art.15 ustawy o dżiałalności
poż)tku publicżnego i rvolontadacie:
- możliwość realizacji zadania,
- przedstawioną kalkulację kosaów realizacji zadania publiczrrego, w tym w odńesieniu do

zakrcsu rzeczowego zadanią
- proponowanajakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których

będzie realizorł ane zadanie publiczne.
, planowany udział środków finalsowych własnych lub środków pochodzących z imych

fuódeł na rca|iżaelę zadania publicznego,
- planowany wkład rzeczo\łT, osobo\ły w tym śWiadcżenia wolontariuszy i pracę społeczną

człoŃów,
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji żeconych zadń publicznych w przypadku oferentą
który w latach poprzednich realizował zlęcone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowośó oraz sposób rozliczania otr4.rnanych na ten cel środków.

Zasady powyzsze majq żastosowakie takle v przypadku, gdy 1ł końkursie zostanie
złozonajedna oferta.
3, ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmie Burmistrz Dobrodzienia na wniosek

Komisji KoŃułsowej
4. Informacja o wynikach koŃursu zostanie ogłoszona na tablicy ogloszeń Urzędu

Miejskiego w Dobrodzięniu, na strońe intemetowej www.bip.dobrodzien.pl

VII.Informacja o wspieraniu przez Burmistrza Dobrodzienia w formie dotacji
zadań publicznych objętych konkurśem przekażanych na rzecz organizacji
pozarządowych.

W roku 2017 T. na zadania publiczne objęte konkursem Burmistrz Dobrodzienia
ptzekazał na rzecz organizacji pozarządowych następujące dotacje:
1/ na upowszechnianie kultury fizycznej i spońu _ 99,000,00 zł. (dziewięćdziesiąt

dziewięćtysięcy złotych),
2/ na promocję i ochronę zdrowia- 126.000 zł. ( sto dwadzieścia szęśó tysięcy złotych),
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