ZARZ1\DZENIE Nr 18/2013
WOJTA GMINY SLAWNO
z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie ogloszenia II otwartego konkursu ofert
na realizacj~ zadan publicznych w 2013 roku
Na podstawie:
- art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie (tekst jednolity Oz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.);
- § 10 za1&ocznika Nr 1 do uchwaly Nr XXIII /207/2012 Rady Gminy Slawno z dnia
29 paidziemika 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy Gminy Slawno
z organizacjami pozarz~dowymi i innymi podmiotami na 2013 rok"
- oraz Zarz&odzenia Nr 106/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu otwartych konkursow ofert dla organizacji pozarz~dowych
i podmiotow prowadz~cych dzialalnosc pozytku publicznego,
zarz<!dzam, co nastepuje:

§1
Oglasza SH( otwarty konkurs ofert na wsparcle realizacji zadania publicznego
z zakresu:
1) kultury, sztuki, ocruony d6br kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez
prowadzenie swietlicy wiejskiej jako miejsca spotkan i organizacji czasu wolnego
mieszkanc6w wsi na terenie Gminy Slawno;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez
organizowanie zaj€(c sportowych dla dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Slawno.

§2
Za1&ocznik do zarz&odzenia okresla tresc ogloszenia w sprawie zadan opisanych w § 1.

§3
Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 2 podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) Urz€(du Gminy Slawno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie internetowej Urz€(du
Gminy Slawno (www.gminaslawno.pl) oraz na tablicy ogloszen w Urz€(dzie Gminy Slawno.
§4
Wykonanie Zarz&odzenia powierza si€( Kierownikowi Referatu Spraw Spolecznych
i Administracyjnych.

§5
Zarz&odzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Za1llcznik nr 1
do Zarzqdzenia Nr 18/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 25 lutego 2013 r.

WOJT GMINY SLAWNO
OGLASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADAN PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
Podstawy prawne:
- art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci po:.iytku publicznego
i 0 wolontariacie (tekst jednolity Oz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm .);
- § 10 zalqcznika Nr 1 do uchwaly Nr XXIII /207/2012 Rady Gminy Slawno z dnia
29 paidziemika 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy Gminy Slawno
z organizacjami pozarzlldowymi i innymi podmiotami na 2013 rok"
- oraz Zarzqdzenia Nr 106/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu otwartych konkursow ofert dla organizacji pozarzlldowych
i podmiotow prowadzllcych dzialalnosc po:.iytku publicznego.

I. Rodzaj zadania i wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na
zadania.

realizacj~

Na zadanie z zakresu :
1) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez
prowadzenie swietlicy wiejskiej jako miejsca spotkan i organizacji czasu wolnego
mieszkanc6w wsi na terenie Gminy Slaw no - 16.000,00 zl;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez
organizowanie zajt(c sportowych dla dzieci i mlodzieZy z terenu Gminy Slawno 
przeznacza sit( kwott( - 6.000,00 zt.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. 0 dotacjt( ubiegac sit( mog'l. organizacje pozarz'l.dowe i inne podmioty prowadz'l.ce
dzialalnosc pozytku publicznego, kt6re zloz'l. w terminie prawidlowo opracowan'l. ofertt(
na formularzu okreslonym w stosownych przepisach wynikaj'l.cych z ustawy 0 pozytku
publicznym
0
wolontariacie wraz z wymienionymi w niej zal'l.cznikami,
a w szczeg61nosci aktualny odpis z rejestru s'l.dowego lub inny dokument rejestracyjny
potwierdzaj'l.cy status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj'l.cych.
2. Oferty zlozone po uplywie terminu nie bt(d'l. rozpatrywane i zostan'l. zwr6cone
oferentowi.
3. Kazdy z oferent6w moze zlozyc jedn'l. ofertt( na poszczeg61ne zadanie, zlozenie ofert nie
jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

Regulamin otwartych konkurs6w ofert oraz wzory ofert, sprawozdania z wykonania
zadania i umowy dla organizacji pozarzctdowych i innych podmiot6w mozna uzyskae
w Urz~dzie Gminy Slawno (pok. 63) oraz w BIP Urz ~du Gminy Slawno (ug.sl wno .ibip.pl).
III. Ter01in i waru nki realizacji zadania.
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br ku ltury i dziedzictwa narodowego
realizowane poprzez prowadzenie swietlicy wiejskiej jako miejsca spotkan i orgaoizacji
czasu woloego O1ieszkanc6w wsi oa terenie G01iny law no.
Zadanie wirmo bye realizowane w terminie d dnia 1 kwi etnia 201 3 r. do dnia 3 1 grudnia
20 13 r.
Warunkiem r aliza j i zadaniajest:
a) zapewnienie mozliwosci uczestnictwa w zaj ~ iach edukacyjnych, kulturowych,
rekreacyjnych, sportowych, itp. przez minimum 20 godz in tygodniowo;
b) zorganizowanie 6 minimum 4 godzinnych rajd6w rowerow ych;
c) zapewnienie uczestnikom opieki oraz bezpieczenstwa;
d) umoi liwienie uczestnikom rozwoju zainteresowan i talent6w;
e) pomoc w rozwictZywaniu trudnosci w nauce;
f) w programie swi tlicy naleiy uwzgl~dni c zadania zmierzajctce d organizowania
wsp61ny h dzialan dzieci, mlodzieiy, doroslych i os6b starszych, angazowania
rodzic6w/opiekun6w dzieci i mlodzieiy;
g) nadz6r w zakre ie przestrzegania przez ucze tnik6w norm i zasad wsp6liycia
spole znego;
h) wsp6lpraca z soh ysem, rad ct soleck ct w zakresie prac wyko nywanych n rzecz solectwa;
i) posiadanie ubezpieczenia OC;
j) pokrycie przez podmiot minimum 10% wszystkich koszt6w zadania srodkami spoza
dotacji Gminy Slawno w formie wkladu fi ansow go .
Zadaoie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fIzycznej i sportu
realizowanego pop rzez organizowanie zaj ~c sportowych dla dzieci i 011 dzieZy z terenu
G01iny Slaw no.
Zadanie wirmo bye realizowane w terminie od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zloieni oferty przez uczniowski klub sportowy;
b) zapewnienie mozliwosci uczestniczenia w zadaniu dzieciom i mlodziezy ucz~szczajctcej
do Szk61 Podstawowych i Girrmazj6w z terenu Gminy Slawno;
c) niepobieranie oplat od uczestnik6w zadania;
d) pokrycie przez podmiot minimum 10% wszystkicb kosztow zadania srodkami spoza
dotacji Gminy Slawno ; wklad wlasny mozna przyj!lC jako wklad fin ansowy oraz (lub)
wklad pozafinansowy (niepieni~zny - sobowy), w tym swiadczenia wolontariuszy
i prac~ spolecznct czlonk6w podmiotu.
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 3.0 0,00 z1.

IV. Termin skladania ofert.
Oferty nalezy skladac w zaklejonej kopercie opatrzonej nazw'l. i adresern oferenta
z adnotacj'l. "Otwarty Konkurs Ofert na reaJizacj« zadania z zakresu ........... (okreslenie
zadania)" w sekretariacie Urz«du Grniny w Slawnie, ul. M. C. Sklodowskiej 9,
od poniedzialku do phltku w godz. od 8.00 do 15.00 lub przeslac za posrednictwem
poczty na adres Urz~du Gminy Slawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9,76-100 Slawno.

Oferty nateZy zloZyc do dnia 20 marca 2013 roku do godz. 10.00 - decyduje data
wplywu do Urz~du Gminy.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Oferty zostan'l. rozpatrzone w tenninie do dnia 29 rnarca 2013 roku. Oceny tenninowosci,
zgodnosci i kornpletnosci oraz propozycji przyznania dotacji dokona Kornisja Konkursowa
powolana zarz'l.dzeniern W6jta Grniny Slawno.
Przy rozpatrywaniu ofert b«d'l. brane pod uwag« nast«puj'l.ce kryteria:
1) ocena rnozliwosc realizacji zadania pubJicznego przez organizacj« pozarz'l.dow'l.lub inne
podrnioty;
2) ocena kalkulacji koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych organizacja
pozarz'l.dowa lub inny podrniot b«dzie realizowac zadanie publiczne;
4) ocena planowanego przez organizacj« pozarz'l.dow'l. lub inny podrniot udzial srodk6w
finansowych wlasnych lub srodk6w pochodz'l.cych z innych :h6de1 na realizacj« zadania
pubJicznego;
5) ocena planowanego przez organizacj« pozarz'l.dow'l. lub inny podrniot wkladu
rzeczowego, osobowego, w tym swiadczen wolontariuszy i pracy spo1ecznej cz1onk6w;
6) uwzgl«dnia analiz« i ocen« realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku
organizacji pozarz'l.dowej lub innych podrniot6w, kt6re w latach poprzednich realizowaly
zlecone zadania publiczne, bior'l.c pod uwag« rzetelnosc i tenninowosc oraz spos6b
rozliczenia otrzymanych na ten cel srodk6w.
Ostateczn'l. decyzj« 0 wyborze ofert, kt6re uzyskaj'l. dotacj« oraz jej wysokosc podejrnie
W6jt Grniny Slawno po zapoznaniu si« z propozycjami kornisji konkursowej .

VI. Informacja dodatkowa:
I. Dotacje przekazane w roku 2012 na zadania z tego sarnego zakresu co zadanie
okreslone w punkcie I niniejszego ogloszenia:
a) kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego realizowana
poprzez prowadzenie swietlicy wiejskiej jako rniejsca spotkan i organizacji czasu
wolnego rnieszkanc6w wsi - 40.000,00 zl;

,.

2. Dota Je przekazane w roku 2013 na zadania z tego samego zakresu 0 zadanie
okr slone w punkcie I niniejszego ogloszenia:
a) kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i dziedzictwa narodowego realizowana
poprzez prowadzenie swietlicy wiejskiej jak miejsca spotkan i organizacj i czasu
wolnego mieszkanc6w wsi - 20.000,00 zl;
3. Wyniki rozstrzygni«tego konkursu z stan&. op blikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) Urz«du Gminy Slawno (ug.slawno.ibip.pl), na strome intemetowej
Urz«du Gminy Slawno (www.gminaslawno.pl) oraz na tablicy ogloszen w Urz«dzie
Gminy Slawno.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwolania konkursu bez podania
przyczyn.
Uwaga!
Informacj i w sprawie ogloszonego konkursu ofert mozna uzyskac osohiscie lub
telefonicznie, od poniedzialku do piqtku w godz. od 8.00 do 15.00 pokoju 63 Urz«du Gminy
Slawno (niski parter) lub pod numerem tel. 059-810-67-16 wew. 36.

