ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku
Na podstawie:
- art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723);

o

działalności

pożytku

publicznego

- § 14 ust. 2 pkt. 4 i § 15 ust. 1 Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2018 rok stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/351/2017 Rady Gminy Sławno
z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok;
- oraz Zarządzenia Nr 111/2017 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego.
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla
dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2018.
§ 2. Załącznik do zarządzenia określa treść ogłoszenia w sprawie zadań opisanych w § 1.
§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Urzędu Gminy Sławno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno (www.gminaslawno.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta
Zastępca Wójta
Artur Ciróg
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Załącznik do zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Sławno
z dnia 24 maja 2018 r.
WÓJT GMINY SŁAWNO
OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
Podstawy prawne:
- art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);

o

działalności

pożytku

publicznego

- § 14 ust. 2 pkt. 4 i § 15 ust. 1 Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2018 rok stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/351/2017 Rady Gminy Sławno
z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 rok;
- oraz Zarządzenia Nr 111/2017 Wójta Gminy Sławno z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu
otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez
organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2018 – przeznacza się
kwotę – 28.000,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. O dotację ubiegać się mogą organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, które złożą w terminie prawidłowo opracowaną ofertę na formularzu określonym
w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie wraz
z wymienionymi w niej załącznikami, a w szczególności aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument
rejestracyjny potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone oferentowi.
3. Każdy z oferentów może złożyć jedną ofertę na poszczególne zadanie, złożenie ofert nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.
Regulamin otwartych konkursów ofert oraz wzory ofert, sprawozdania z wykonania zadania
i umowy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów można uzyskać w Urzędzie Gminy Sławno (pok.
22) oraz w BIP Urzędu Gminy Sławno (ug.slawno.ibip.pl).
III. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez
organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2018.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zorganizowanie minimum 20-dniowych zajęć i imprez w ilości co najmniej 60 godzin łącznie;
b) zorganizowanie co najmniej 4 wycieczek pieszych lub rowerowych;
c) posiadanie ubezpieczenia OC;
d) udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno;
e) zapewnienie uczestnikom zajęć poczęstunku;
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f) niepobieranie opłat od uczestników zadania;
g) pokrycie przez podmiot minimum 10% wszystkich kosztów zadania środkami spoza dotacji Gminy Sławno;
wkład własny można przyjąć jako wkład finansowy oraz (lub) wkład pozafinansowy (niepieniężny –
osobowy), w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu.
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 4.000,00 zł.
IV. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta z adnotacją „Otwarty
Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
realizowanego poprzez organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje
2018” w sekretariacie Urzędu Gminy w Sławnie ul. M. C. Skłodowskiej 9 od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Sławno, ul. M. C.
Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.
Oferty należy złożyć do dnia 14 czerwca 2018 roku do godz. 10.00 – decyduje data wpływu do Urzędu
Gminy.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Oceny terminowości, zgodności
i kompletności oraz propozycji przyznania dotacji dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta
Gminy Sławno.
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) ocena możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub inne podmioty;
2) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub inny
podmiot będzie realizować zadanie publiczne;
4) ocena planowanego przez organizację pozarządową lub inny podmiot udział środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) ocena planowanego przez organizację pozarządową lub inny podmiot wkładu rzeczowego, osobowego, w tym
świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub
innych podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Wójt Gminy Sławno
po zapoznaniu się z propozycjami komisji konkursowej.
VI. Informacja dodatkowa:
1. Dotacje przekazane w roku 2017 na zadania z tego samego zakresu co zadanie określone w punkcie
I niniejszego ogłoszenia:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez
ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Wakacje 2017 – 15.600,00 zł.

organizowanie

zajęć

2. Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu
Gminy Sławno (ug.slawno.ibip.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno (www.gminaslawno.pl) oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Uwaga!
Informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie, od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 w pokoju 22 Urzędu Gminy Sławno lub pod numerem tel.
059-810-67-10 wew. 37.
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