ZARZt\DZENIE Nr 83/2013
WOJTA GMINY SLAWNO
z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogloszenia V 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 poiytku pUblicznego
i 0 wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.);
- § 10 zalqcznika Nr 1 do uchwaly Nr XXIII1207/2012 Rady Gminy Slawno z dnia
29 paidziernika 2012 r. w sprawie ucbwalenia "Programu wspolpracy Gminy Slawno
z organizacjami pozarz~dowymi i innymi podmiotami na 2013 rok"
- oraz Zarzqdzenia N r 106/2012 W 6jta Gminy Slawno z dnia 21 gmdnia 20,12 roku

w sprawie Regulaminu otwartych konkursow ofert dla organizacji pozarz~dowych
i podmiotow prowadz~cycb dzialalnosc poiytku publicznego,
zarzadzam, co nastepuje:

§1
Oglasza Sl~ otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadan pubJicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania ku1tury fizycznej i sportu realizowanego poprzez
budow~ silowni rekreacyjnej jako miejsca spotkan i aktywnego wypoczynku mieszkanc6w
Gminy Slawno.
§2
Zalqcznik do zarz'tdzenia okresla tresc ogloszenia w sprawie zadan opisanych w § 1.

§3
Ogloszenie, 0 kt6rym mowa w § 2 podlega zamieszczeniu w Biuletynie Inforrnacji
Publicznej (BIP) Urz~du Gminy Slawno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie internetoweJ, Urz~du
Grniny Slawno (www.gminaslawno.pl) oraz na tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy Slawno.
I

§4
Wykonanie Zarz'tdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Spraw Spolecznych
i Administracyjnych.
§5
Zarz'tdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.
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Zal~cznik nr 1
do Zarz<ldzenia N r 83/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 19 sierpni~ 2013 r.

WOJT GMINY SLAWNO
OGLASZA V 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 pOZytku publicznego
i 0 wolontariacie (tekst jednolity Oz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z p6Zn. zm.);
- § 10 zahtcznika Nr 1 do uchwaly Nr XXIII /207/2012 Rady Gminy Slawno z dnia
29 pazdziemika 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu wspolpracy Gminy Slawno
z organizacjami pozarz~dowymi i innymi podmiotami na 2013 rok"
- oraz Zarz'tdzenia Nr 106/2012 W6jta Gminy Slawno z dnia 21 grudnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu otwartych konkursow ofert dla organizacji pozarz~dowych
i podmiot6w prowadz~cych dzialalnosc pOZytku publicznego.

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

realizacj~

Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego
poprzez budowt( silowni rekreacyjnej jako miejsca spotkan i aktywnego wypoczynku
mieszkanc6w Gminy Slawno - przeznacza sit( kwott( - 10.800,00 zl;
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. 0 dotacjt( ubiegac sit( mog't organizacje pozarz'tdowe i inne podmioty prowadz'tce
dzialalnosc pozytku publicznego, kt6re zloz't w tenninie prawidlowo opracowarl't ofertt(
na fonnu1arzu okreslonym w stosownych przepisach wynikaj'tcych z ustawy 0 pozytku
publicznym i 0 wolontariacie wraz z wymienionymi w meJ zal'tC?:nikami,
a w szczeg6lnosci aktualny odpis z rejestru s'tdowego lub inny dokument rejestracyjny
potwierdzaj'tcy status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj'tcych.
2. Oferty zlozone po uplywie tenninu nie bt(d't rozpatrywane i zostan't zwr6cone
oferentowi.
3. Kaidy z oferent6w moze zlozyc jedn't 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 pozarz'tdowych i innych podmiot6w moznauzyskac
w Urzt(dzie Gminy Slawno (pok. 63) oraz w BIP Urzt(du Gminy Slawno (ug.slawno.ibip.pl).

III. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fuycznej i sportu realizowane
poprzez budow~ silowoi rekreacyjnej jako miejsca spotkari i aktywnego wypoczynku
mieszkaricow Gminy Slawno.
Zadanie winno bye realizowane w tenninie od dnia 13 wrzeSnia 20 13 r. do dnia
31 pazdziemika 2013 r.
Warunkiem realizacj i zadania jest:
a) wybudowanie silowni rekreacyjnej;
b) wydrukowanie co najrnniej 100 szt. ulotek infonnaeyjno - promoeyjnyeh;
c) pokryeie przez podmiot minimum 40% wszystkich koszt6w zadania srodkami spoza
dotaeji Gminy S!awno; wkbd wlasny moina przyj'le jako wklad finansowy oraz (lub)
wklad pozafinansowy (niepieni~iny - osobowy), w tym swiadezenia wolontariuszy
i prae~ spoleezn'l ezlonk6w podmiotu.
IV. Termin skladania ofert.
Oferty nal ezy skladae w zaklejonej kopereie opatrzonej nazw'l i adresem oferenta
z adnotaej'l "Otwarty Konkurs Ofert na realizaej~ zadania z zakresu ........... (okreslenie
zadania)" w sekretariaeie Urzt(du Gminy w Sbwnie, ul. M. C. Sklodowskiej 9,
od poniedzialku do pi~tku w godz. od 8.00 do 15.00 lub przeslac za posredoictwem
poczty na adres U rz~du Gminy Slawno, ul. M. C. Sklodowskiej 9,76-100 Slawoo.
Oferty oaleZy ztoZyc do dnia 10 wrzesnia 2013 roku do godz. 10.00 - decyduje data
wplywu do Urz~du Gmioy.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokooywaniu wyboru oferty.

Oferty zostan'l rozpatrzone w tenninie do dnia 13 wrze ' nia 2011 roku. Oceny tenninowosei,
zgodnosci i kompletnosei oraz propozyeji przyznania dotaeji dokona Komisja Konkursowa
powolana zarz'ldzeniem W6jta Gminy Sbwno.
Przy rozpatrywaniu ofert bt(d'l brane pod uwagt( nastt(puj'lee kryteria:
1) oeena mozliwosc realizaeji zadania publieznego przez organizaejt( pozarz'ldow'llub inne
podmioty;
2) oeena kalkulacji koszt6w realizaeji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeezowego zadania;
3) oeena j akose wykonania zadania i kwalifikaeje os6b, przy udziale kt6ryeh organizaeja
pozarz'ldowa lub inny podmiot bt(dzie realizowae zad:mie publiezne;
4) oeena planowanego przez organizaejt( pozarz'ldow'llub inny podmiot udzial srodk6w
finansowych wlasnych lub srodk6w poehodz'leych z ilIDyeh zr6del na realizaejt( zadania
publieznego;
5) oeena planowanego przez organizaejt( pozarz'ldow'l lub inny podmiot wkladu
rzeezowego, osobowego, w tym swiadezen wolontariuszy i praey spolecznej ezlonk6w;
6) uwzglt(dnia analizt( i oeent( realizaeji zleeonyeh zadan publieznych w przypadku
organizacji pozarz'ldowej lub innyeh podmiot6w, kt6re w lataeh poprzednieh realizowaly

zleeone zadania publiezne, biorcte pod uwagt( rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b
rozliezenia otrzymanyeh na ten eel srodk6w.
Ostateeznct deeyzjt( 0 wyborze ofert, kt6re uzyskajct dotaejt( oraz jej wysokosc podejrnie
W6jt Grniny Slawno po zapoznaniu sit( z propozyejarni kornisji konkursowej .

VI. Informacja dodatkowa:
1. Wyniki rozstrzygnit(tego konkursu zostanct opublikowane w Biuletynie Informaeji
Publieznej (BIP) Urzt(du Grniny Slawno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie intemetowej
Urzt(du Grniny Slawno (www.gminaslawno.pl) oraz na tabliey ogloszen w Urzt(dzie
Grniny Slawno.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwolania konkursu bez podania
przyezyn.

Uwaga!
Informaeji w sprawie ogloszonego konkursu ofert rnozna uzyskac osobiseie lub
telefonieznie, od poniedzialku do picttku w godz. od 8.00 do 15.00 w pokoju 63
Urzt(du Grniny Slawno (niski parter) lub pod numerem tel. 059-810-67-16 wew. 36.
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