ZARZĄDZENIE NR 155/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 roku
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez prowadzenie świetlicy
wiejskiej jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego poprzez działania kulturalne i
artystyczne mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego poprzez:
a) organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2019;
b) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno;
c) udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanego poprzez:
a) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
b) organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
§ 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.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
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Załącznik do zarządzenia Nr 155/2018
Wójta Gminy Sławno
z dnia 28 grudnia 2018 r.
WÓJT GMINY SŁAWNO
OGŁASZA I OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
Podstawy prawne:
- art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
- § 10 Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019
rok stanowiącego załącznik do uchwały Nr LXIV/475/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 16 listopada 2018 r. w
sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sławno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na 2019 rok;
- oraz Zarządzenia Nr 153/2018 Wójta Gminy Sławno z dnia 18 grudnia 2018 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:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez prowadzenie świetlicy
wiejskiej jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno –
przeznacza się kwotę – 20.000,00 zł;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane poprzez działania kulturalne i
artystyczne mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno – przeznacza się kwotę – 5.000,00 zł;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez:
a) organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2019 – przeznacza się
kwotę – 8.000,00 zł;
b) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno – przeznacza się kwotę –
9.000,00 zł;
c) udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej – przeznacza się kwotę – 84.000,00 zł;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane poprzez:
a) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przeznacza się
kwotę – 5.000,00 zł;
b) organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych – przeznacza się kwotę –
3.000,00 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 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.
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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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane
poprzez prowadzenie świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego
mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zapewnienie możliwości uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych, sportowych,
itp. przez minimum 20 godzin tygodniowo;
b) zorganizowanie co najmniej 6 minimum 4 godzinnych rajdów rowerowych;
c) zapewnienie uczestnikom opieki oraz bezpieczeństwa;
d) umożliwienie uczestnikom rozwoju zainteresowań i talentów;
e) pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce;
f) w programie świetlicy należy uwzględnić zadania zmierzające do organizowania wspólnych działań dzieci,
młodzieży, dorosłych i osób starszych, angażowania rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży;
g) nadzór w zakresie przestrzegania przez uczestników norm i zasad współżycia społecznego;
h) współpraca z sołtysem, radą sołecką w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa;
i) posiadanie ubezpieczenia OC;
j) pokrycie przez podmiot minimum 5% wszystkich kosztów zadania środkami spoza dotacji Gminy Sławno w
formie wkładu pozafinansowego (niepieniężnego – osobowego), w tym świadczeń wolontariuszy i pracy
społecznej członków podmiotu;
k) pokrycie przez podmiot minimum 5% wszystkich kosztów zadania środkami spoza dotacji Gminy Sławno w
formie wkładu finansowego.
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 20.000,00 zł.
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane
poprzez działania kulturalne i artystyczne mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zapewnienie możliwości uczestniczenia co najmniej raz w tygodniu w spotkaniach mających na celu
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji ludowych;
b) udział w imprezach i przeglądach artystycznych;
c) kultywowanie tradycji ludowych Gminy Sławno;
d) udział w spotkaniach organizowanych na terenie Gminy Sławno;
e) umożliwienie uczestnikom rozwoju zainteresowań i talentów;
f) współpraca z sołtysem, radą sołecką w zakresie prac wykonywanych na rzecz sołectwa;
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.
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez
organizowanie zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2019.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 08 lutego 2019 r.
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Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zorganizowanie zajęć i imprez w przedziale od 5 do 10 dni, przy czym minimalna ilość godzin uzależniona
jest od liczby dni, w których realizowane będą zajęcia, tj. 5 dni – min. 15 godzin, 6 dni – min. 18 godzin, 7 dni
– min. 21 godzin, 8 dni – min. 24 godziny, 9 dni – min. 27 godzin, 10 dni – min. 30 godzin;
b) posiadanie ubezpieczenia OC;
c) udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno;
d) zapewnienie stosownej kadry;
e) zapewnienie uczestnikom zajęć poczęstunku;
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 za każdy dzień realizacji zadania
wynosi 200,00 zł.
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez
organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) złożenie oferty przez uczniowski klub sportowy;
b) zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno;
c) niepobieranie opłat od uczestników zadania;
d) 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.
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez
udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) złożenie oferty przez podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
właściwe związki sportowe;
b) udział mieszkańców Gminy Sławno;
c) niepobieranie opłat od uczestników zadania;
d) pokrycie przez podmiot minimum 10% wszystkich kosztów zadania środkami spoza dotacji Gminy Sławno w
formie wkładu finansowego.
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 14.000,00 zł.
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane poprzez
organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
b) poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej;
c) udział mieszkańców Gminy Sławno;
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d) niepobieranie opłat od uczestników zadania;
e) 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.
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane poprzez
organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie winno być realizowane w terminie od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Warunkiem realizacji zadania jest:
a) zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych;
b) poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej;
c) udział mieszkańców Gminy Sławno;
d) niepobieranie opłat od uczestników zadania;
e) 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.
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 ........... (określenie zadania)” 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 21 stycznia 2019 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 25 stycznia 2019 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 2018 na zadania z tego samego zakresu co zadanie określone w punkcie I
niniejszego ogłoszenia:
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a) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana poprzez prowadzenie świetlicy
wiejskiej jako miejsca spotkań i organizacji czasu wolnego mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno –
28.000,00 zł;
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowana poprzez działania kulturalne i
artystyczne mieszkańców wsi na terenie Gminy Sławno – przeznacza się kwotę – 5.000,00 zł;
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie zajęć
ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży – Sportowe Ferie 2018 – 5.800,00 zł;
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizowanie zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sławno – 9.000,00 zł;
e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez uczestnictwo w zorganizowanej
rywalizacji sportowej – 57.000,00 zł;
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
g) h realizowana poprzez organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– 5.000,00 zł;
h) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych realizowana poprzez organizowanie warsztatów terapii zajęciowej
dla osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł.
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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