. ZARZĄDZENIE NR 32 12022
WOJTA GMINY ZŁAWIES WIELKA
z dnia 5 maja 2022 r,

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie wypoczynku dzieci i młodziery

1l

ust. 2 i art. 13 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia}}}3 roku o
działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 20ż1 r. poz.
1038,1243, 1535 i2490 orazz2022r. poz. 857)) w związku z § 9 ust. 1 pkt 2 ZŃącznikado

Na podstawie art.

Uchwały Nr XXXVI|268|202I Rady Gminy ZławieśWielka z dnia 30 listopada 202I r. w
sprawie Programu współpracy Gminy ZławięśWielka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpozytku publicznego w roku 2022 zarządza
się, co następuje:

§ 1. l.Ogłasza się otwańy konkurs ofert na realizację zadań publicznych
wypoczyŃu dzieci i młodzieĘ .

w

zakresie

2. Tręśó ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zlecenie realizacji zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 nastąpi
wsparcia wrazz udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§

3. Ogłoszenie o koŃursie publikuje

1)
2)
3)

się poprzez jego zamieszczenie;
w Biuletynie Informacji Publicznej;
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej;
na stronię internetowej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w

Ęcie z dniem

podpisania.

Ian

w formie

Załącznik do
ZarządzeniaNr 32lż022
Wójta Gminy ZławrcśWielka
zdnia 5 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Dzińając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020 r. poz.1057 zpóźn. zm.)

wó.rr GMINy ZŁAWIEś wIELKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĄ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY
W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIF;CI I N'4.ŁODZIF,ŻY

w

I.

2022

ROKU

Rodzaj zadania:

Zadanie dotyczy organizacji wypoczynku letniego i może byó zrealizowane w formie
uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku, w tym w szczegolności w:
koloniach, półkoloniach, obozach, biwakach itp., zotganizowanych zgodnie z przepisami
dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieĘ.

II. Wysokośćśrodków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokośćśrodków finansowych przeznaczonych

20 000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy ńotych),

na

zadanię

w 20ż2 roku

wynosi

na realizację zadan publicznych
związanych zrealizacją zadań gminy w zakręsie wypoczynku dzieci i młodzieĘ może ulec
zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub
zaistnieje koniecznośó zmniejszęnia budźetu gminy w częściprzęznaczonej na realizację
zadania z w ażny ch pr z! c zy n, n i emo żl iwy ch do pr zewidzeni a w dniu o głaszania ko nkurs u.
Wysokośćśrodków budzetowych zaplanowanych

W przypadku niewykorzystania w całościśrodków na rcalizację niniejszego konkursu, Wójt
Gminy możę ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu
wypoczynku dzieci i młodzieĘ planowanych do realizacji w 202ż r. lub przeznaczyć środki
na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art, l9a ustawy o
działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie.

III. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji określająprzepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020 r poz.1057 zpóżn. zm.).
Do konkursu mogą przystąpió organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ww. ustawy prowadzące statutową działalnośów zakresie wyżej wymienionego
zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożęnięoferty zgodnej z wzoręm określonym
rozporządzeniem przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.IJ z2018
r, poz.2057 zpoźn. zm.).

W przypadku wyboru ofeĘ, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udziń procentowy
udzielonego dofinansowania ze środków budżetu gminy nie może przekroczyć 85% wartości
zadanta.

Oferenci mają moż|iwośćwniesienia wkładu osobowego jako wkładu własnego, Wysokość
wkładu osobowego nie moze byó wyższa niż 50% całkowitych kosźów zadania. Wkład
osobowy stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji. Jeśli
wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji kalkulacja wkładu
pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe. W
pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartośćpracy jednego wolontariusza nię możę
prze|<roczyć kwoty 20 zł za jedną godzinę pracy.

Ze środków Gminy finansowane będą jedynie niezbędne kosźy związane bezpośrednio z
realtzacjązadania, w tym między innymi:

1 ) wynagrodzenie
wychowawców i osób prowa dzący ch zajęcia,
2) pokrycie kosźów wyzywienia uczestników projektu,
3) pokrycie kosźów noclegów uczestników projektu,
4) zakup materiałów i usług zapewniającychrealizację programu,
5) zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej,
6) ubezpieczenie uczestników projektu,
7) pokrycie kosztów transportu uczestników projektu,
8) koszty administracyjne związane wyłącznie zręalizowanym zadanieil, ilp. wynagrodzenie
kierownika wypoczynku i koordynatora projektu, obsługa księgowa projektu, jednak
nie więcej nlż I)Yo całkowitych kosźów zadania.

Dotacje narealizację zadańpublicznych nie mogą być wykorzystane na:

1) pokrycie kosztów utrzymaniabiura, zvłyłączeniem bezpośrednich kosżów związanych

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

a|izacj ą zadania pub l i czne g o, na któ re dotacj a zo stała pr zy znana,
pokrycie zobowiązań powstałych przed datązawarcia umowy o udzielenie dotacji,
opłaty leasingowe oraz zobowiązania ztytliu otrzymanych kredytów,
nabycie lub dzierżawy gruntów,
prace remontowe i budowlane,
zadania inwestycyjne,
działalnośćgospodarcz ą i polity czną,
cła, opłaty skarbowe, odsetki i kary.
z

re

Złożęnie oferty nie jest równoznacznę zptryznaniem dotacji.

Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzęz wybór więcej niż jednej oferty.
Dotacja zbudżetu gminy zostanie udzielona wybranym podmiotom po podpisaniu umowy, w
której zostaną określone szczegołowe waruŃi realizacji, finansowaniairozliczaniazadania.

Wojt Gminy Zławtes Wielka może odmówić przyznania dotacji i podpisania umowy z
oferentem wyłonionym w drodze konkursu w przypadku, gdy podmiot lub jego reprezentanci
utracą zdolnośćdo czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
p o dw ażaj ące wiary godno śćmery tory czną lub fi nansową oferenta.
Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach,
transzy będzie uwarunkow anę r o zliczeniem poprzedniej .

z tym że uruchomienie

kolejnej

W przypadku, gdy Wójt Gminy przyzna dotację narealizację zadanianiższąniż wnioskowana
w ofercie, Oferent mozę:

- odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w Złejwsi
Wielkiej w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złoĘćpo terminie
wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno zavłięrac nazwę zadania, pieczęc Oferenta
oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeńwoli w imieniu Oferenta.
- zaproponowaó w formie pisemnej zaktua|izowane: plan i harmonogram działań, opis
zakładanych rezultatów, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania. Korekta
powinna byó ńożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie
umowy, nie pózniej jednak niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji
w wysokoś ci niższej niż wnioskowana.

IV. Termin i warunki realŁacji zadania:

Zadanię powinno być realtzowane w okręsie ferii letnich w 2022 r. Adręsatami zadania są
wyłącznie dzieci i młodzieĄ mieszkający w gminie ZławieśWielka,
Podmiot składający ofertę powinien posiadaó odpowiedni do realizacji celu zadania sprzęt
oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.
Wnioskodawca musi udokumentować, że organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieĄ jest
j e go zadani em statutowym.
Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:

l) zapewnienia uczestnikom wypoczyŃu opieki kadry posiadającej odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia łrypoczynkuy'sprawowania opieki nad dziećmi

i młodzieżą,
2) uzyskania informacji (przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do
innej działalności(np. wolontariatu) zvviązanej z wychowaniem, edukacją,
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich |ub z opieką nad nimi), cry dane osoby są
zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym, zgodnię zart.2l ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu
zagrożeniom przestępczościąna tle seksualnym (Dz. U. z2020 r. poz.152),
3) organizacji wypoczynku zgodnie z rozpotządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieĘ (Dz. U. z 2016 t. poz.
452),

4) złożenia sprawozdania z ręalizacji zadania w ciągu 30 dni od dnia zakonczęnia
realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego zńącznik Nr 5 do
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24
pńdziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realtzacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdń z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r, poz. 2057). W sprawozdaniu naleĘ wskazać osiągnięte rezultaty i

podejmowanę działania (nieosiągnięcie zakadanych rezultatów i dzińań moze
skutkować koniecznością zwrotu dotacji),

5) spełnienia minimalnych wymagań służącychzapewnieniu dostępności osobom ze
szczegolnymi potrzebami, o których mowa w ustawię z dnia 19 lipca 20|9 r. o
zapewnianiu dostępności osobom zę szQzęgólnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 t. poz.
1062 ze zm.),
6) realizacjt zadania z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa regulujących sposób
postępowania w zwtązku ze stanem epidemii SARS-CoV-2. w tym rekomendacji
rządowych oraz zalęcęń Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego,

Wydatki w ramach zadania publicznego poniesione przed datą podpisania umowy uznaje się
za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione ze środków własnych.
Dotacja musi być wykorzystana nie później niz do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Dopuszcza się możliwośćdokonywania przesunięć w trakcie realizacji zadanta w zakresie
poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, które nie prowadzą do
zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmieniają rzęczowego charakteru zadania.
Przesunięcia nie mogą zwiększac kosztów osobowych i obsługi zadaniapublicznego.
Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o
więcej niż20 oń.

Wykonanie zadania winno zapewniac pełną realizację zgłoszonej oferty
zr ęalizow ane

z najvły ższą staranno ścią.

i

winno być

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do skrzynki na korespondencję umieszczonej w korytarzu prry wejściu
do budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej lub przesłac pocńą na adres urzędu, ul.
Handlowa 7 , 87 -I34 ZławieśWielka (decyduje data wpływu do tut. urzędu) w terminie do 30
maja 2022 r. do godz. 15.15 z dopiskiem ,,Konkurs - wypoczynek dzięci i młodzieĘ 2022
rok" i podaniem pełnej nazry składającego ofertę i jego adresu.

Ofęrta powinna byó wypełniona czytelnie, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczególnych polach lub w przypisach. Formularz oferty załączono do ogłoszenia.
Oferta musi być podpisana czytelnie przęz osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami
statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

Oferenci mogą złoĘćofertę wspólną zgodnie z art. 74 ust. 2, 3,4 i 5 ustawy o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020 r. poz.1057 zpóźn. zm.).
Nie mozna składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany pIzęz Wójta
Gminy. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z
pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie art. 19a ustawy o dzińalności poĄtku
publicznego i o wolontariacie.
Do oferty należy dołączyć:
kopię aktualnego odpisu z właściwegorejestru (tj. zgodnego ze stanem faktycmym i
prawlym, nięzależłie od tego kiedy był wydany);

- jeśliwymagane, ilp. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do
- doĘczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o
podstawie działalnościnie posiadają informacji o osobach upoważnionych do
inne

reprezentowania podmiotu

reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwegoorganu, zarządu głównego lub innego
organu wykonawczego.

Wszystkie dokumenty powinny być składane w oryginałach, bądź kopiach poświadczonych
zazgodność zoryginałęmprzez osoby do tego uprawnione.

Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot moze złoĘćtylko

l

ofertę, Złożęnie przęz

oferenta więcej ofert spowoduje, żę żadna z nich nie będzie rozpatrywana.

VI. Tryb i kryteria stosowane prry wyborze oferty oraz termin dokonania jej wyboru:
Oferty podlegaj ą ocenie formalnej.

W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, podmiot ma 3 dni robocze - od daty
telefonicznego, mailowego bądz pisemnęgo powiadomienia - na dokonanie poprawek.
Nieusunięcie błędów spowoduj e odrzucenie oferty.
Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej.
Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana prze Wójta Gminy ZławrcśWielka.
Przy ocenie merytorycznej komisja węźmie pod uwagę następujące kryteria:

1) celowośćoferty, jej zakres ruęczow i zgodnośćzniniejszym ogłoszeniem (0

2)
3)

4)
5)

- 20 pkt),
rodzaj i celowośó planowanych kosźów realizacji zadania (0 -20 pkt.),
mozliwości ztęa|izowaniazadaniaprzez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczov,tych
i kadrowych (0 - 10 pkt.),
wysokośćśrodków własnych lub pochodzących z innych źrodełna realizację zadania (0 10 pkt.),
doświadczenie i osiągnięcia oferęnta w realizacji zadań o podobnym charakterze (0 - 5
pkt.).

Wybór ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Szczegółowych informacji na temat koŃursu udziela GraĘna Krystosiak
pokój nt,23, tel. 56 674 13 22.

VU.

Zadania

z

zakresu wypocrynku dzieci

poprzednim i ich koszĘ:

i

-

sekretarz gminy,

młodzieżyzrealizowane

W roku 2021 udzielono dotacjinaręalizację następujących zadań;
1) ,,Wakacje z orkiestrą" - kwota przyznanej dotacji - 14 000 zł,
ż) Obóz harcerski 30 Szczepu Harcerskiego - kwota przyznanej dotacji

-

w

16 000 zł.

roku

VIil.

Postanowieniakońcowe:

Wyniki koŃursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenię na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej

urzędu gminy.
Warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określonew umowie zawartej
pomiędzy oferentem, a wójtem gminy.
Oferent, który otrzyma dofinansowanie zbudżętu Gminy jest zobowiązany do:

- zamięszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), atakżę w ogłoszeniach prasowych,

reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach intemetowych herbu
Gminy ZławteśWielka oraz informacji o tym, iż zadaniejest dofinansowane przęz Gminę
zławieświelka,
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

