
Z^RZĄDZENIE NR 100 12019

BURMISTRZA GNIEWKOWA

Z D1YIA 18 CZBRWCA 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na
finansowe wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gniewkowo w
2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 3 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2019r.,
poz, 506), art. 1 1 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietni a 2003r. o działalności poży'tku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z2019r,Poz'688), oraz uchwały nrIIIl22l20I8 z dnia 5 grudnia
2018r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ustawy o działa|ności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.',, zarządzam co następuje: zarządzarrt co
następuje:

$1. ogłaszam uzupełniający otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie rea|izacji zadań
publicznych Gminy Gniewkowo w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
ogłoszenie o konkursie stanowi załącznlk do Zarządzenia.

$2. ogłoszenie, o którym mowa w $1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
(www.gniewkowo.bipgmina.pl)' na stronie internętowej www.gniewkowo.com.pl oraz na
tablicy ogłoszeń wlJrzędzie Miejskim w Gniewkowie na okres nie krótszy niŻ2I dni.

$3. Wykon anie Zar,zqdzenia powi erza się Burmistrzowi Gniewkowa.

$4. Zarządzenię wchodzi w iycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
zv,yczajowo przyjęty.
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TJZASADNIENIE

otwartykonkursofertogłaszasięcelem-finansowegowsparciarozwojuturystyki
i krajoznaw,t*u ,.'u t",.,'ie Gmin:y c.'.*l*o w 2019 ,ok.'."Dotaóję celową mogą uzyskaó

organizacjepozarządowe!zj!ajł3"nu.",.,, ieGminyGniewkowo,nieza\eŻneodsektora
finansów publicznfn i ,'i"a'iuiują.. *'."i.. o,iągnięcia zysku, realizując cel publiczny z

zakresu turJsł]Ł'H?:rłffi,xłiu,,^otwarty konkurs ofert wska zując: rodzaj zadan\a oraz

wysokośó środków finansowych p,,"^,nu",ónych na wsparcie zadania; termin i warunki

realizacji zadan\a;t.,*il składania "f"n' 
1;*iin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu

wyboru oferty. ZłoŻone oferty .o'putJ.,;ó to.ni,ju ionk,,.,o*a powołana ptzez Burmistrza

Gniewkowa'



Zał4cznik
do Zarz4dzenia nr 100 / 2019

Burmistrza Gniewkowa
z dnia 78.06.2019r.

oGŁosZENIE

Burmistrz Gniewkowa
ogłasza:

uzupełniający otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacii zadańpublicznych
Gminy Gniewkowow 2Ot9 roku w zakresie turystyki i kraioznawstwa

I. Rodzaii formy zadania.
L Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa mogq być wykon5rwane poprzez rea|izację

następuj4cych przedsięwzięć:

- promowanie i wspieranie akĘwnych form spędzania czasu wolnego orazuczestnictwa
mieszkańców Gminy Gniewkowo w rajdach iwy1azdachturystyczno-Wajoznawczych'

II. Wysokość środków publicznychprzeznaczonych na realizację tego zadania.
L Na realizacjęzadania planuje się przeznaczyć|o'lotę 2 300,00 złoĘch [słownie: dwa tysi4ce

trzysta ztotych).

III. Zasady przyznawania dotacii.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów

art' 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie (D2.U. 2 2019 r. poz. 688 ).

2. Wysokość dotacji moze być niżzsza niż wnioskowana w ofercie, W takim przypadku
oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu finansowego zadania lub
rezygnacji z jego realizacji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowi4zany jest dostarczyć przed
podpisaniem umowy - zaktualizowany zakres finansowy.

4. Burmistrz Gniewkowa moze odmówić podmiotowi wyłonionemu W konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaze się, iż rzeczywisty zakres
realizowanego zadania znacz4co odbiega od opisanego W ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utrac4 zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważaj4ce wiarygodność merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki rea|izacji, finansowaniairoz|iczaniazadania reguluje umowa
zawarta pomiędzy oferentem a Gmin4 Gniewkowo.

6, o przyznanie dotacji ubiegać się mog4 organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione
W art' 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz.U. z 2079 r,
poz. 688). , działaj4ce na terenie Gminy Gniewkowo i narzeczjej mieszkańców'

IV. Termin i warunki realizacii zadania.
L Zadanie winno byĆ zrea|izowane do dnia 31.12 '2019 roku, z zastrzezeniem, ze szczegółowe

terminy rea|izacji zadania określone zostana w umowie.
2. Zadanie winno być zrea|izowane z najwyzsz4 staranności4, zgodnie z zawart4 umowa oraz

obowiązuj4cymi standardami i przepisami.w zakresie opisanym w ofercie.
3. oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z

Gmin4 Gniewkowo.
4, |eżeli dany koszt finansowany z dotacji vłykazany W sprawozdaniu z rea|izacji zadania

publicznego nie będzie równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to
uznaje się go zazgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nast4piło jego zwiększenie o więcej niż
5o/o.



5 .

6.

VII. Postanowienia końcowe.
Wyniki konkursu przedstawione zostan4 na

Gniewkowi e oraz Zostan4 opublikowane w Biuletynie
na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl

do

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego W
Informacji Publicznei i

Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia oferent zobowi4zany jest

wniesieńia własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 50%'

W celu wyeliminowania podwój nego dofinansowania, or ganizac)e pozarzadowe,

oraz kluby które przyst4piły do otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie

realizacji iadaitpu-tti.rnyitt iminy Gniewkowo w 2OL9 roku w zakresie turystyki i

krajoznawstwa nie moga przyst4pić ponownie do składania ofert'

v. Termin składania ofert.
1. oferty na|ezy składać w Biurze obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17

Srycznia 11, BB-140 Gniewkowo wteiminie do dnia 10 lipca 2019 roku, do godz'15:00'

o terminie złozeniaoferty decyduje data wpływu do urzędu.
2. Wzór oferty dostępny jest W zał4izniku na stronie BIP Urzędu Miejskiego

www.gniewkowo.bipgmina'pl w zakładce,,AktuaIności,,.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert'
L. Wybór ofeit zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

z. oflrty złozone po termini e oraz 
-or..ty 

zwierajqce błędy formalne nieuzupełnione w

terminie S dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego
- Zostana odrzucone Zprzyczyn formalnych.

3. oferty, kióre przes zĘ ócenęformaln4 zostaj4 poddane ocenie merytorycznej.

4. Wszystkie ofórty spełniaj4ce kryteria formalne sq ocenian e przez Komisję Konkursow4

powołan4 przez Burmistrza Gniewkowa.
5. Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarz4dowej jest zgodność

prowadzon ej przezni4 dziatalności statutowej z dziedzin4z|ecanego zadania.

6. Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2l przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,

3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których

oferent będzie realizować zadanie publiczne;
4) w p."yp"óku wspierania wykonania zadaniapublicznego - planowanego przez oferenta

finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki

pochodz4ce z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;

5) uwzględńianego planowane go przez oferenta wkładu osobowego, W tym świadczenia

wolontariuszy i pracę społeczn4 członków;
6) realizacji zad,ai pu-bticznych zleconych oferentowi w latach poprzednich [m'in'

rzetelność
i terminow ość orazsposób rozliczenia otrzymanych środków).

7. Komisja konkursowa przedstawia swojq propozycję wysokości dotacji na real izac jęzadań

publicznych.
B. ocena Komisji wraz z propozycjq wysokości dotacji jest przekazryana Burmistrzowi

Gniewkowa, który podejmuje ostateczn4 decyzjęw tej sprawie.
g. od decyzji Burmistrza Gniewkowa nie stosuje się trybu odwołania.



oGŁoSZENIE
z dnia IB czerwca 2019r.

Burmistrz Gniewkowa zachęca do składania propozycji na członków komisjikonkursowej oceniajqcej oferty złozonew uzupełniaj4cym otwartym konkursie ofert nawsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Gniewkowo w 201,9 roku wzakresie turystyki i krajoznawstwa.
W skład komisji mogq wchodzić osoby wskazane przezorganizacj e pozarz4dowelub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dniaZ4 kwietni a 2003r,o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, które ,p"łniujq następuj4ce kryteria:

L' Sq obywatelami RP i korzy staj4zpełni praw publicznych,
2' Majq doświadczenie w zakresie.przyjmowania wniosków o dotacje lubreaIizacji projektów,
3. Działaj4 w organizacjach pozarzqdowych.

W skład komisji nie mog4 być powołani reprezentanci podmiotów, którzyubiegajq się W danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu GminyGniewkowo lub pozostajq z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołaćpodejrzenie o stronniczości ]ub interesowności.
Podmioty działaj4ce na terenie Gminy Gniewkow o zgłaszajq kandydatury naformularzu zgłoszeniovvym, który jest zał4cznikiem do niniejszego ogłoszenia, wUrzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 1'7 Stycznia 1.1, BB _ 1'40 Gniewkowo pok.1 lub naadres e - mail zielinska(Egniewkowo.com.pl w nieprze kraczaj4cym terminie do dnia02.07.01,9 r. do godz. 1,7:00.

RMISTRZA

PCA  BURMI
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FoRMULARZ zGŁoszENlA

Przedstawiciela organizacji pozarzą::::i:il;,.o*.,,' 
konkursowej oceniającej oferty

rea | i zac jęzadan iapub| i c znegona te ren ieGminyGn iewkowow2019rokuwzak res i e :
kraioznawstwa'

Zatącznik do ogtoszenta

złożone na

turystYki i

(podPis kandYdata)

oświadczenie: ' ^ --Lacąonip moi€i osoby do komisji konkursowej oceniającei oferty organizacji

;. 
'ń;;;"* 

zgodę na zgłoszenie.n'-o]?'.::

i,o,|^,,ąaowch na realizacię zadania publiczneeo.

2, W y żLejwym i en i on e ; ;"",.; z go d n i e'_".'^11'"; p raw ny m i fa ktycz ny m

3. Iestem oby*"t.t.*.np'i ló.ł'"T '. r]HJ[':łi'j[:ffil;ii pozarz4doY.1{:.:-1:fŁ""T",,,".n

#rl"*:ln*;T.iiT,.1łJi1ffi:ii"{{i':Jil;ffi o*:';;:l*Jłf l'.#\":i:
y*Tffiffiiil[*g**n:*ut*"':-.T;"':1lJ'.ł{:1Ęffi ;"*'Y"1-?^i],.3ustawyzdnia
24 kwietnia 2003 r' " 

e;i;il"ści pożytku J;;Ii;#;" i wolontaria.i. iio.ą.v.t' udział w konkursie z

zakresu turYstYki i kraioznaswa'

(miejscowość, data)

Im'eńa"Wisko kandydata

@1"("9'^'*j,,.,
f."..tp""a.ncii, tel' kontaktowy' e-mall'J

Funkffipełni.ona W organizacii
po''.źąóo*ei/ podmiocie

ilu *iJs".*egó re; eitru, ewidencji

ci kandYdata'
Opis doświadczen t t

Uii.J*aU przydatne w pracach komts;t

konkursowe

@miotui.czytelny
óodpis osouy upoważnionej do

rePrezentowania organizacji

po,.,,ąoll'"ypoomiotu, z ramienia którego

Występuje kandydat


