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Zarz4rJzenie Nn.Y. t.i2 020

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie ogioszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Grniny Chorzele w roku 2020 w,
zakresie wspierania i upowszechniania kultury frzycznej, ochrony i promoc.ii zdrorvia, ekologii
ochrony zw-ierzqt oraz ochrony dziedzictrva przyrodniczego, kultury. sztuki, oclrrony d6br kulturl,' i
dziedzictwa narodowego, pomocy spolecznej. w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i
2ycioivej oraz wy''rownywania szans tych rodzin i os6b, dziatalno3ci na rzecz os6b niepelnosprawnych.
Na podstcrwie art.7 ust I ph. 19 i art.30 ust I usltrwy z dnia 8 marca 199a r. o samorzqdzie gminm:rn
(Dz.U.z2a20r.poz.713.) ora;art.5ttst.4pkt2,art. llust.2iart. l3ust. li3ustawyzdnia2llot,ietnia2a03
r. o d:ialalnoici pc,tz.vtku publicznego i o tyoktntariacie (Dz.L/. z 2020 r., poz. 1057.), uclnraly Nr l07A'Y/ l9 RaSt
Aliejskiej w ()horzelach z dnia 28 listopada 2019 r. w ,sprawie uchwalenia progr{tmu wsp1}pracy
Gminy Chorzele z orgoni:acjumi po:ar:qdovltmi oruz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoic
po|ytku publicznego na 202A r.
zaru4dza sig, co nastEpuje:
$1

Oglasza sig otwarty konkurs ofert na realizacjg zadari publicznyclr Grniny Chorzele
zakresie:

rn'

roku 2020 w

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

-

ochrony i promocji zdrowia,
ekologii ochrony ztvierz4t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego,
pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowe-i
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b.

-

dzialalnoSci na r'zecz os5b niepelnosprawnych,

kt6rego zasady okreSlono w ogloszeniu stanowi4cym zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia.
s2

w $1 zamieszcza sig w Biuletynie Infonnacji Publicznej, na
tablicach ogloszeri znajdujqcych sig w budynku Urzgdu Miasta i Grniny w Chorzelach oraz stronie
Ogloszenie o konkursie, o kt6rym mowa

internetowej Gm iny Chorzel e - rvww.chorze

le.

pl
$3

WykonanieZaflqdzeniayowierzasig Kierowrikor.vi Referatu Promocji Miasta iGminy Chorzele.
$4

Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zup. BURMf$TRZA

ffi.,mfffi

Zal4cmtkda Zarzurr*ru

*. 9./.,

2020 Burmistrza Miasta i Crminy
Chorzele z dnia 17

lipca2{20r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIIORZELE
OGI-ASZA OTWARTY KOI{KURS OF'ERT NA REALIZACJE ZADAN PUBLICZNYCI{ W
ROKU 2020 W ZAKRESIE WSPmRAi{rA r I}POWSZECTTNTAhIrA KULLURY FTZYCZNEJ.
OCHROI\TY 1 PROMOCJI ZDROWIA. EKOLOGII. OCHROFW ZWIERZAT ORAZ
ocHRor{Y DztEpzrcTwA PRZYRODNTCZEGO. r(ILlrURy. SZTTIT{ r OCTTRONY
DZIEDZICTWA NAROI}OWEGO. POMOCY SPOI-ECZNEJ I DZIALALNOSCI NA RZECZ
0568 FIEPELNOSPRAWITIYCH
Na podstawie art. 11 ust 2 aruz art. 13 ustawy z drria24furyietnia 2003 r. o dzialalnosci po4rtku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.22020 r. poz. 1057 ze zm.) Gmina Chorzele oglasza otwarty
konkurs ofert na realizacjg zadaf. publicznych w roku 2A20 w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ochrony Srodowiska i ekologii, kultury, szfuki i ochrony
dziedzictwa narodowego, pomocy spolecznej i dzialalnoScinarzeczos6b niepelnosprawnych.
Cel konkursu

Konkurs ma na celu wylonienie ofert i zlecenie reallzecji zaduh w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury ftzyczrtej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierz1t oraz
ochrony dziedzictwa prryrodniczego, kultury, sztuki, ochrony ddbr kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, flomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej qytuacji Lryciowej oraz
wyr6wnania szans tych rodzin i os6b, dzialalnofci flarzecz os6b niepelnosprawnych, podejmowanych
fia rzecz rozwoju gniny Chorzele, zaspokajania potrzeb mieszkafc6w gminy Chorzele i nastqpi w
formie wsparcia z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Rodzaie zadai oraz wvsokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonvch na realizacie zadarf, w

f

r

Lp.
I

Rodzai zadania
Wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej

1

Ochrona i prornocja zdrowia

a

J

Planowana kwota dotacii

Ekologia, ochrona zwierz4t oraz dziedzictwa przyrodniczego
10.000,00 zl

4

Kultura. sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzichva
narodowego

5

Pomoc spoleczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji 2yciowej oraz u.yr6wnyw-anie szans tych rodzin i
os6b

Dzialalno66 na rzecz os6b niepelnosprawnych

6

II.

Wysoko$d Srodkdw nublicznych urzeznaczcnvch na realizacie zadarfi w 2020 r.

Na realizacjg w/w zadah Gmina Chorzele ptzezfiaczy 6rodki, w ramach kwot okreslonych w budiecie
na rok 2020 r.

III.

Zasady przvznawania dotacii

Zasady przyzfia'wania dotacji na realizacjg

-

wlw

zadania okre5laj4 przepisy:

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno$ci pozry.tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
22024 t. poz. 1057);

-

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22A19 r. poz. 869 )

1. Przyznanie dotacji na realizacjg zadania nast4pi na podstawie umowy zawartej z podmiotem,
kt6rego oferta zostanie wybrana w konkursie.

2.

Zadanie nie moze by6 realizowane przez podmiot niebgd4cy stron4 umowy, o kt6rej mowa rv pkt

IV. Warunki

I.

I.

ofert

Podmiotami uprarvnian-vmi do zlo2enia ofertv

s4:

I ) organizacje pozarz4dor.r'e lv rozumieniu ustarvy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
poZytku pLrblicznego i o u,olontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),

2) osoby prawne i jednostki organizacl,jne dziala.i4ce na podstau,ie przepis6,"v o stosunku
Pafistwa do KoSciola Katolickiego rv Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pafistwa do innych
koSciol6w i zrvi4zk6w wyznaniowych oraz o gwarancjach wolno5ci sumienia i wyznania, jezeli
ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalnoSci pozytku publicznego:
)
4)
5)
3

stowarzyszenia jednostek samorz4du terytorial nego:

sp6ldzielnie socjalne

i

z

ograniczon4 odpowiedzialno(ci4 oraz kluby sportowe bgd4ce
sp6lkami dziala.i4cym i na podstawie przepis6w ustawSr z dnia25 czerwca 20 l0 r. o sporcie (Dz.
Lj.22020 r.,poz. I 133), kt6re nie dzialaiy w celu osi4gnigcia zysku oraz przeznaczaj4 calo5i
dochodu na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczaj4 zysku do podzialu migdz-v
swoich czlonk6w, udzia{owc6w, akcj onariuszy i pracown ik6w.

sp6lki akcyjne

sp6lki

2. Ofefty dotycz4ce zadania sklada sig na obowi4zujqcym formularzu okre5lonym rv Rozporz4dzeniu
Przewodnicz4cego Komitehr Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paidziemika 2018 r w sprawie
wzor6w oferty i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w
sprar,vozdafi z wykonania tych zadaf (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
3.

Do oferty nale2y ponadto dolqczyi oryginal lub kopiE:

1)

aktualnego odpisu z KRS lub innego wla(cirvego rejestru lub ewidencji pofwierdzaj4cego
status prawny oferenta i umocowanie os6b jego reprezentuj4cych,

2)

aktualny statut podmiotu.

4.

Kopie wymaganych dokurnent6w powinny by'6 potwierdzone przez oferenta za zgodno36 z
oryginalem. W przypadku ztolenia przez oferenta wigcej niz jednej oferly dopuszcza sig zal4czenie
jednego kornpletu zal4cznik6w ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy kt6rej ofercie siE
znajduj4.

5.

Rozpatrzeniu nie podlegaj4 nastgpuj4ce of-erty':

l) zlozone na drukach innych niz wskazane w niniejszym ogloszeniu;
2) niekornpletne (brak dokument6w wyrnienionych w pkt. 3);
3) zloione po terminie:
4) dotycz4ce zadania, kt6re nieiest ob.jqte celamistatutowymi organizacji, skladaj4cej ofertg:
5) ztolone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogloszeniem do lvzigcia
Lrdzialu w konkursie;

6. ZloZenie oferty o dofinansowanie nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.
1. Kwota przyntanej dotacji mo2e byd nilsza od okreSlonej w ofercie. W takim
warunkiem zawarcia umowy jest korekta kos;ztorysu pro-iektu.

przypadku

8.

WartoS6 oferty o dofinansowanie zadania nie moZe przekraczal kwoty dotacji, na kt6r4 rozpisany

jest otwarty konkurs ofert.

9.

Dotacje nie bgd4 udzielane na inwestycje i remonty oraz bieZ4ce dzialalnoSci podmiot6w.

10. Oferta z\olonaprzezpodmiot ubiegaj4cy sig o przyznanie dotacji narealizacjEzadaniapowinna
zawierat w szczeg6lnoSci elementy okreSlone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

dzialalnoSci po21,tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 22020 r. poz. 1057).
1

1. Postgpowanie konkursowe

jest walne,jeZeli na konkurs zostanie zloiooa, co najmniej jedna

oferta.

V.

Termin i warunki realizacii zadania

1. Zadanie objgte otwarfym

konkursem ofert musi by(, zrealizowane w roku 2020.

2. Zadanie powimo byd realizowane na rzecz mieszkaric6w gminy Chorzele.
3. O przyznanie dotacji nie mog4 wyst4pii podmioty prowadz4ce dzialalno(6 dla zysku.
4. Zarzqdzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest
podstaw4 do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorc4 (oferentem). Wzor umowy okre6la
Rozporz1dzenie Przewodnicz4cego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 puldziernika
2018 r w sprawie wzor6w ofen i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadah publicznych
orazwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadart (D2.U.2A18 po2.2057).
5. Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji, a przed zawarciem umowy, zobowi1zanv jest do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysoko3ci innej ni2 wnioskowana,
- wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
- ewentualnej korekty harmonogramu realizacji zadania.
6. Rozliczenia zprzyznanej dotacji dokonywane bgd4 na podstawie sprawozdania z wykonaniazadania
publicznego sporz4dzonego wedlug wzoru okre6lonego w Rozporz4dzeniu Przewodnicz4cego Komitetu
Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia24 pa:Zdziemika 2018 r w sprawie wzor6w oferty i ramowych
wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych
zadai (Dz.U .20 1 8 poz.20 57 ).

VI.

Termin skladania ofert

1. Termin skladania ofert wyznacza

siE

od

17 .07

.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. do god2.15.30

nalezy sklada6 osobiScie w sekretariacie Urzgdu Miasta i Gminy w Chorzelach lub za
po6rednictwem poczty na adres: Urz4d Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanislawa Komosifiskiego 1
06-330 Chorzele, w zamknigtych kopertach. Koperta powinna by6 opisana z oznaczeniem nazwy i
adresu podmiotu z dopiskiem ,,Konkurs ofert na realizacjg zadania (poda6 rodzaj zadania
okreSlonego w konkursie) w roku 2020". W przypadku przeslania ofeffy drog4 pocztow4 decyduje
data wptywu.

2. Ofefi

3.

Oferry przeslane drog4 elektroniczn4 nie bgd4 brane pod uwagg.

VII. Termin. trvb i krvteria stosowane przv dokonvwaniu wvboru oferfv
l. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie 30 dni od uplywu terminu skladania

ofert w formie
Zarzydzenia Burmistrza Miasta i Cminy Chorzele z podaniem publicznych informacji dotycz4cych
nazw podmiotSw, nazwy zadania i wysokoSci przyznanych 5rodk6w. W uzasadnionych przypadkach
organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedluheniarozstrzygnigcia konkursu o kolejne 14 dni.
Wyniki konkursu zostan4 urnieszczone na tablicy ogloszeri Urzgdu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz
na stronie internetowej (www.chorzele.pl) i biuletynie informacji publicznej(www.bip.chorzele.pl) w
podanyrn wy zei term in ie.
2. Oceny formalnej i merytorycznej zlolonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa. Sklad Komisji
oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

3.
1)

Konkurs sklada sig z dw6ch etap6w. Komisja Konkursowa:

w pierwszym etapie:
a) dokonuj e analizy formalnei (tj. stwierdza prawidiowo(6 ogloszenia konkursu, liczbg
zlozonych ofert, otwiera koperly z ofertami, odrzuca ofefty, kt6re mimo wezwania do
uzupeln ienia brak6w, n ie zostaty uzupeln ione)

b)

kwalifikuje do dalszej oceny

2) w drugim etapie:

a)

dokonuj e analizy merytoryczrej zawartoSci ofert.

b)

wskazuje najkorzystniejsz4 ofertg Iub ustala listg rankingow4

4.

DecyzjE o wyborze oferty, przyznania dotacji ijej wysoko(ci podejmuje Bumistrz Miasta i Gminy
Chorzele po zapoznaniu sig z ocen4 Komisji. Decyzja Burmistrza w drodze zarz4dzeniajest ostateczna
i nie przysluguje od niej odwolanie.

5. Warunkiem przekazania dotacjijest zawarcie urnowy wedlug wzoru okre5lonego w Rozporzqdzeniu
Przewodnicz1cego Komitetu Do Spraw PoZytku Publicznego z dnia24 pafldziemika 2018 r w sprawie
wzor6w oferty i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych oraz wzor6w
sprawozdafi z wykonania tych zadah (D2.U.2018 po2.2057).
6.

Kry4eria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) forrnalne:

-

cele statutowe podrniotu skladaj4cego ofertg musz1byt zbieZne z zadaniami okre5lonymi

w ogloszeniu o konkursie ofert,
- zlo2ente kompletnej oferty w terminie okre5lonym w ogloszeniu na formularzu, oraz
zgodn ie z czgici4 IV ogloszenia pkt 2 i 3 ,
2) merytoryczne;

mozliwoS(, realizacji zadania przez oferenta - jego zdolnoSd merytoryczna ( m.in.
nowatorstwo projektu, walor arfystyczny, spoleczne uzasadnienie, zasigg dzialania, mierzalny
cel dzialania, miejsce wykonania zadania, cykliczno56 proponowanego projektu).

-

mo2liwo5 (, realizacji zadaniaprzez oferenta - jego zdolnoSi organizacyjna (zasoby kadrowe,

rzeczowe, do5wiadczen i e, wsp6lpraca z innym i podmiotarn i).

-

kalkulacja koszt6w w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania tj. realnoS6 realizacji
oferry w zaproponowanym ksztalcie (koszty realizacji planowanego zadania, ocena koszt6w
kalkulacji zadania pod k4tem ich celowoSci, oszczgdnoSci i efektywnoSci wykonania) udzial
(rodk6w wlasnych oraz z innych Zrodel finansowania - Swiadczenia wolontariuszy i pracg
spoleczn4 czlonk5w.

-

dostgpnoS6 realizowanego przedsigwzigcia dla mieszkaric6w, przewidywana liczba
odbiorc6w, zapotrzebowanie spoleczne na usiugi Swiadczone w ramach projektu.

-

rzetelno56

i

terminowoSd oraz spos6b rozliczenia otrzymanych Srodk6w

w

latach

poprzednich (w przypadku oferent6w,kt6rzy realizowali zlecone zadania publiczne w latach
poprzednich).

Om6wione zasady maj4 zastosowanie takze w przypadku, gdy w konkursie zostanie zlozona [rlko jedna
ofefta. WartoSd dofinansowania jest r6wniez uzalezniona od wysokoSci Srodk6w publicznych
przeznaczonych na r ealizacj E zadah.

Wigcej informacji na temat konkursu mozna uzyskai w siedzibie Urzgdu Miasta i Gminy
Chorzelach, ul. Stanislawa Komosiriskiego 1 06-330 Chorzele, tel.29 751 65 6A,
email: sekretariat@chorzele.pl. w godz. 7.3 0- I 5.3 0.

w

YIII. Informacia o zrealizowanvch w roku ogloszenia konkursu i roku poprzednim zadarfi
publicznych tego sameeo rodzaiu i zwiazanych z nimi kosztami. w tvm.wysoko66 udzielonych
dotacii
Rok2020
Liczba dofi nansorvanych zadari

0

Liczba dof-inansou,anyc h podm iot6w

0

Koszt calkowity dofi nansorvanych zadaii

0,00 zl

Kwota dofinansowania Gmir-ry Chorzele

0,0A zl

Rok 2019
Li czba d ofi nan s ow any ch zadan

J

Liczba dofinansowanych podmiot6w

2

Koszt calkowity dofinansowanych zadair

16.021,00

Kwota dofinansowania Gminv Chorzele

8.835.20 zi

zl

