
Z A R Z 1\ D ZEN I E NR 8/2014 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 


z dnia 31 stycznia 2014 roku 


w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj~ zadail z zakresu pozytku 
publicznego w 2014r w sferze pomocy spolecznej i promocji turystycznej gminy. 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 poz. 594 z pOi. zm.) oraz art. 11 ust.1 i 2, art 13, art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536 
z pOin. zm.) oraz Uchwaly Nr XXIII1197/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 listopada 2013r 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Wsp61pracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
Pozarz'ldowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie na lata 2014-2018 zarz'ldzam, co nast~puje: 

§1 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan z zakresu pozytku publicznego 
w 2014r w sferze pomocy spolecznej , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej 
oraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b poprzez wsparcie zywnosciowe oraz promocJa 
turystyczna gminy poprzez zorganizowanie splywu kajakowego na rzece Wkra 

§2 

Trese ogloszenia 0 otwartym konkursie ofert stanowi za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia. 

§3 

Wykonanie Zarz'ldzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



w6JT 
GMINA~S14?2~W 

OGLOSZENIE 

W6jta Gminy Baboszewo 


z dnia 31 stycznia 2014 roku 


dzialaj'lc na podstawie ustawy ° dzialalnosci pozytku publicznego ° wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U. z 20IOr Nr 234, poz 1536 z p6Zn. zrn.) 

oglasza 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w 20 I4r 

Zadanie 
Nr N azwa zadania 

Kwota dotacji (w zl) 

W20I4r 

1 
Pomoc spoleczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywanie szans 
tych rodzin i os6b poprzez wsparcie zywnosciowe 

2300,00 

2 
Promocja turystyczna gminy poprzez zorganizowanie 
splywu kajakowego na rzece Wkra 

Razem 
-.

9000,00 

11 300,00 

W ogloszonym konkursie ofert mog'l brae udzial podmioty prowadz'lce dzialalnose pozytku 
publicznego ( wymienione wart. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r ° dzialalnosci 
pozytku publicznego i °wolontariacie), kt6re spelniaj'l nast((puj'lce warunki: 

- zamierzaj'l realizowac zadanie na rzecz mieszkanc6w Gminy Baboszewa, 


prowadz'l dzialalnosc statutow'l w dziedzinie obj((tej konkursem, 

przedstawi'l poprawnie sporz'ldzon'l ofert(( wraz z za1'lcznikami. 


1. 	 Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadan publicznych, na kt6ry rozpisany jest 
konkurs, okresla: 

ustawa ,z dnia 24 kwietnia 2003r ° dzialalnosci pozytku pubJicznego i ° wolontariacie 
(Dz.U. z dnia 20IOr Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.) 

Uchwala N r XXIIII197/20 13 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 Iistopada 20 I3r w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Programu Wsp6lpracy Gminy Baboszewo z organizacjami 
Pozarz'ldowymi oraz podmiotami, ° kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy ° dzialalnosci 
pozytku publicznego i °wolontariacie na lata 2014-2018 

1. 	 Dotacja moze bye przyznawana jedynie na dofinansowanie zadan, ° kt6rych mowa 
w ogloszeniu konkursowym. 

2. 	 Dotacj(( na realizacj(( zadan otrzymaj'l podmioty, kt6rych oferty zostan'l uznane za 
najkorzystniejsze przez Komisj(( Konkursow'l i W6jta Gminy Baboszewo. 

3. 	 Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadafl regulowac 
b((dzie umowa pomi((dzy W6jtem Gminy Baboszewo, a oferentami wybranymi w drodze 
otwartego konkursu 

4. 	 Srodki pochodz'lcych z dotacji nie mozna przeznaczyc w szczeg6lnosci na: 



1) zakup nieruchomosci; 

2) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowi'lzan; 

3) odsetki z tytulu niezaplaconych zobowictZan; 

4) wydatki finansowane z innych zr6del; 

5) zaplatct kar regulaminowych; 

6) prowadzenie i obslugct rachunku bankowego; 

7) nagrody i pensje oraz inne formy pomocy 

zajmuj'lcych sict realizacj'l zadan 


2. 	 Terminy i warunki skJadania ofert 

1. 	 Termin skladania ofert uplywa 21 lutego 2014r 

rzeczoweJ lub finansowej dla os6b 

2. 	 Ofertct nalezy zlozye na forrnularzu, kt6ry stanowi zal'lcznik do Rozporz~dzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty 
i ramowego wzoru umowy dotycz~cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6 poz. 25). 

3. 	 Oferent moze zlozye jedn'l ofertct na wybrane zadanie lub kilka ofert, kaZda na inne zadanie 
bctd'lce pocimiotem konkursu. 

4. 	 Do oferty nalezy zal'lczye: 
- kopict aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S'ldowego, innego rejestru lub ewidencji 
(odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, 
kiedy zostal wydany), 
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj'lcych ofertct 
wsp6ln'l niz wynikaj'lcy z Krajowego Rejestru S'ldowego lub innego wlasciwego rejestru 
dokument potwierdzaj'lcy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w). 
- dokumenty lub referencje potwierdzaj'lce dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan 
podobnego rodzaju . 
- aktualny statut organizacji oraz obowictZuj'lc'l uchwalct potwierdzaj'lc'l wyb6r zarz'ldu. 

5. 	 Zaadresowane na Urz'ld Gminy Baboszewo oferty, nalezy skladae do dnia 21 lutego 2014 
roku w sekretariacie Urzctdu Gminy pok. Nr 4, w zamknicttych kopertach z napisem 
"Konkurs otwarty ofert - zadanie nr (podae nr)", w godzinach pracy Urzctdu Gminy 
t.j.: od 7.30 do 15.30. W przypadku przeslania oferty pocztq, musi ona wplyn'le 
do dnia 21 lutego 2014 r. 

6. 	 Oferty zlozone na innym druku, niekompletne, nieczytelne lub zlozone po terrninie, zostan'l 
odrzucone ze wzglctd6w forrnalnych. 

3. 	 Terminy i warunki realizacji zadania 

1. 	 Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkanc6w Gminy Baboszewo. 
2. 	 Terrnin skladania ofert uplywa 21 lutego 2014 r 
3. 	 Planowana data rozpoczctcia zadania nie moze bye wczeSniej sza niz spodziewany terrnin 

podpisania umowy, planowana data zakonczenia zadania nie moze bye p6Zniejsza niz 
w przypadku zadania nrl - 31 grudnia 2014r, zadanie nr 2 - 31 sierpien 2014 

4. 	 Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert 

1. 	 Wyb6r najlepszej oferty nast'lPi w terrninie do dnia 27 lutego 2014r 
2. 	 Wyboru dokona Komisja Konkursowa powolana zarz'ldzeniem W6jta Gminy Baboszewo 
3. 	 Oferty bctd'l oceniane wediug nastctpuj'lcych kryteri6w: 

• 	 mozliwose realizacji zadania przez oferenta pod k'ltem jakosci: 

- wykwalifikowana kadra, 

- posiadane zasoby rzeczowe niezbctdne do realizacji zadania 




. 
•'... 	 . 

- wklad osobowy oferenta, w tym swiadczenia wolontariuszy praca spoleczna 

czIonk6w, 

- wymierne efekty realizacji zadan podobnego rodzaju, 


dotychczasowe doswiadczenie w realizacji zadan podobnego rodzaju 
(z uwzgl~dnieniem zadan realizowanych we wsp6Ipracy z administracjq publicznq), 
- rzetelnosc i terminowosc zrealizowanych zadan w latach ubieglych Uesli dotyczy). 

• 	 kalkulacja przewidywanych koszt6w real izacj i zadania: 
- calkowity koszt realizacji zadania, 
- wysokosc srodk6w wlasnych przewidzianych na realizacj~ zadania, 
- racjonalne przeznaczenie srodk6w finansowych na realizacj~ zadania 

• 	 skala dzialan zaplanowanych przy realizacj i zadania: 

- liczba uczestnik6w obj~tych zadaniem, 

- zakladane rezultaty realizacji zadania. 


4. 	 W6jt Gminy Baboszewo po zapoznaniu si~ z wnioskami Komisji Konkursowej dokonuje 
wyboru ofert w drodze zarzqdzenia. 

5. 	 Od decyzji W6jta nie przysIuguje odwolanie. 
6. 	 Ogioszenie 0 rozstrzygni~ciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacj i 

Publicznej oraz na tablicy ogioszen w siedzibie Urz~du Gminy Baboszewo. Ponadto 
oferenci zostanq powiadomieni pisemnie 0 przyj~ciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. 

5. 	 Kryteria wyboru ofert 

Nie b~dq rozpatrywane oferty: 
1) zlozone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z ogioszeniem do WZl~Cla udzialu 

w konkursie; 
2) 	 niekompletne (oferta jest kompletna jezeli: wlasciwie wypelnione zostaly wszystkie 

niezb~dne pola oferty, dolqczone zostaly wymagane zaIqczniki, zaIqczniki spelniajq wymogi 
waZnosci , wypelnione w spos6b czytelny i przejrzysty); 

3) zlozone po terminie skladania ofert; 

4) zlozone na niewlasciwym formularzu; 

5) niepodpisane lub podpisane przez nieupowaznione osoby; 

6) kt6re merytorycznie nie dotyczq rodzaj6w zadan wskazanych w ogioszeniu; 

7) w kt6rych realizacja zadania wykracza poza termin 15 listopada 2014roku; 

8) zawierajqce niewlasciwy udzial procentowy srodk6w wlasnych (finansowych 


i poza finansowych); 
9) 	 w kt6rych oferent przewiduje pobieranie oplat od adresat6w zadania mimo, ze jego statut 

lub inny dokument wewn~trzny nie przewiduje prowadzenia odplatnej dzialainosci pozytku 
publicznego; 


