
ZARZĄDZENIE Nr 2712013

WÓJTA GMtNY ŁADZlcli]

z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia o olwartym kon]<ursie oIćrt na wsparcie zadania ptńlicznego w Zakr'csic;

upowŚzcchniania kultury, szauld, ochrony dóbr lrultury i dziedzictva narodowegrl

Na podstawie aft. J0 ust.2 pkt,1 i art' 3] ustawy z dnia 8 marca 1990 l. o samoźądzje

gminnym (tekst j ed noliLy: Dz.IJ. 22013r. poz. 59,1) oraz ar{. 4, Lrst. I pkt 16 i a . 13, 14, 15 ustawy

Ż dDia 24 kwietnia 200] r o działalności poż)'tku publicznogo i o wolontariacie (tekst jedDoli1y:

Dz.U. z 2010 r Nr 211,po7,. 1536, z2O11t Nr 112, poz. 654, Nr 205 poz. J2l l, Nr 209 poz. J244,

Nr 208, ptlz. 124l, Nr 149, poz' 887, Nr 232, poz. 1378) zarządzam' co następu,jc|

A l- ogłaszam otwańy konkuls otart na wsparcie realizacji zadań publicznyclr w zakresic:

upowszeohniania kultury, sŻuki, ochrony dóbr ku]tury i dziedzictwa narodowego

Ą 2.'Iieśó ogloszenia o otwańym konkursie {)1;ń stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

$ t. ogloszcnic o lonlur.i< prlblikuje <ię puprze,/ j(gL',/rmie57c7enie:

1) w Biuletynie Inlilrmacji PLlblicznej Urzędu Gminy Ładzice;

2) na stronie inlernet()wej Gminy Ładzice;

3) na tablicy ogloszcń Urzędu Gnriny Ładzicc.

$ 4. Zar'ządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Z^|ą!:z[ik
do Z^rŻądŻcniĄ Nr 21 l21ll3
Wójta Gminy Ladzice
z dnia 10 lipca 2013 Ę

Na podstawic ań. ]l ust. l i2orazalt. 13 ustawy zdnia 24 kwictnia 20o] r o dzialalrrości
pożytku publicznego i o wolontariacie (tckst .icdnolity: Dz'\l' z 2010 r. Nr 234. poz. 1536 ze zrn')
oraz llchwały Nr )o(ll/103/l2 Rady Gminy Łarlzioe z dnia 27 listopada 2012 r' \ł sprawie
przyjęcia Rocznego Programrr Współpracy Gminy Łrrdzice z organizacjami poŻarząClowyni oraz
podnriotalrri prowadzącyni dZiaialność pożytku publiczlregcl na 2013 r'

Wójt Gminy Ładzice

ogł sza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadania publiczncgo rv zakrcsic:

upowszcchnilnia l(ultury, sztuki, ocbrony dóbr kultury i dziedzictlvt narodorvcgo

I. ZADANIA Zcł,oszoNE Do KoNKt]RsU l WtsoKoŚc Śtłoorów t'llaNsowYcH
PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE:

1. Zolganizowanie imprezy kttlturalnej o cl'tarakteŹe gtrrinny'n mająocj istotne Znaczenie dla
kultury Gminy Ładzice.

2' Wspieranie lokalnej twórczości i wykonawstwa artyslycznego.
3' Wspieranic edukacji kulturalncj i ańystyczncj nllcszkańców gminy ł,aclzice'
4' Wspieranie w zakresie promowania, pielęgnowania i prezentowania lokalDych 1mdycji

(np' WalsŻtaty' kulsy).

Na dofrnansowanic w zadań przeznacza się środki publiczne w wysolrości 10 000 zł.

l I. ZAs^DY PIłZYZNAWANIA Do'lAC.II:

l' W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe or'az illlre podmioty określone w ań. J
Ust' ] Ustuwy Z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności pożytku publicznego i o wolon1ar'iacic, którc
ll(/lIi.' 5pcllliaJą natLql1uJą(c $arunki:

l) zamierzają realizować zadanie na rzecz Irrieszkańcriw gminy Latlzice,
2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konłulsel1l'
3) posiadają bazę do lcalizacji zadania (wlasrlą dzicrżawjoną lub wynaję11',' 4) przedstawią prawidiowo sporządzoną oi'ertę na stosownym lbrmu]arzu Wra7 uc wszystkimi

wymaganynli zalącznikami'
2. Podmioly uczestniczące w otwartym konlursie tllir{ nie mogą prowadŻić odpłatncj dzialalności
pożytku publiczncgo i działalności gospodal'czcj w odnicsicniu do przedmiotu of'erty'
3' Zlożenie ol'erty nie j est j ednoznaczne z przyznaniem dotacji' Zastżega się ]Iożljwość 7Iniany
Wysokości dotacjj i Zakrcsu rca]iZac.jj 7adania w stosunku do 7łożonei oferty'
4. Jeden wnioskodawca ma prawo złoŻyć maksymalnie jedną tllirtę w konku$ie.
5. Dotacja ma charakter ce]owy i pźeznaczona jes1 na realizacjęjcdncj edycji przedsięwzięcia.
6. Postępowanie konkrrrsowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z clnia 24 kwietnia 200] r' o działalności poŻytku publicznego i wolonta acic ora7 llocznynr
Plogramie Wspóipncy Cmily Ładzice z organizacjami pozarządouymi oraz podmiotanli
prowadzącynli działalnośó pożłłku publicznego na 2()13 r (Uchwała Nr XXII/I03/l2 Rady Cmily
Ladzice z dnia 27 listopada 2012 r).
7' Komisja konkursowa pzedłoży wójtowi Cminy Ładzice w}'kaz oferentów do fcalizacji



zadań określonyclr w ogłoszonym konkursie ofcń.
8. Komisja powołana pŻcz Wójta dokorra werylikacji Złożo ych ofcń pod względen wymogów
określonych w ań- 14 ustawy o dzia}alności pożytku publjcznego i o wolon1ariacic. Ofcrty nie
spcłniające wymogów Zostaną odrzucone.
9- wójt Gminy Ładzice po Żapozraniu się 7 rckomenclacjami w spIawie ostatcczncgo wybor'u o1ćr'1

podejmuje decyzję o plzyzraniu dotacji' Dccyz-ja Wójta jest ostateczna i nic pl'zyslugujc od lie.j
odwołanie.
10' Wyniki konkursu podaje się do publiczrrej wiadomości poprzcz ich publikację w Biuletynic
lnfomacji Publicznej, na slronie intemetolvej Gminy Ładzicc oraz na tablicy ogłosze]i Ur?.ędll
Gniny ł,aclzice'
1 I' Jeżeli w wyniku realizacji zadania ulcgnjc znnił:iszeniu wa ość zada a, oc1powicdniemu
Znx ejsŻeniu możc r cc wysokość clotacji z zachowaniem udziału proccntowc8o dolacji
w całkowitych kosz1ach zadania. Jeś]i zaś ulegnie zrviększcniu całkowity koszt Iea]iŻacii 7adania'
wysokość dotacji pozos1aje bez zn]ian.
12' Zakres i warurrki realizacji zadania zostaną określone w umowic zawa ej Z o1'eren1cnl

\łĄ'branym w konkursie.

III. TNRMINY I WAT{UNKI REALIZACJI ZADANIA

l)o konkrrrsu nrogą byó skladme oferty' których realizaoja Zadania rozpocZnic się ni(
Wczcśniej niż w dniu podpisania urnowy i kończy nic później niż l5 grudnia 201] l' I)otacja
zostanie udzielona w lbnnie wsparcia.
ollent powinien wyka7ać się, co naimniej 5olo wkładem własnym. Wkłacl własny może być
wykazany j ako wkład pracy woltlntar'iuszy, bądź pmcę społeczną 07lonków.
Zadania powinny być rcalizowane z najwyżsŻą staramością zgodnie z zawartyni urltowanli
nraz obou i4zui{, } nri sunrhlthrni iprzepisanri prarrn.
Wzory formularzy olert okleślone zostaly w zalączniku Nr l Rozporządzenia Ministra Praoy
i Poiityki społecznej Z dnia 15 grudnia 20l0 r (Dz.U. Nr ó poz' 25)

ofcfty naleźł sktadać w nieprzekrłczalnym tclminic do dnia 1 sierpniźr 2013 Ę
w godŻ. od.7.00 do 15.00 w Sekretariacie Urztdu cminy ł,adzice, u|. Wyzwolenia 3ó,97-5ól
ł,adzice lub nadcslać drogą poĆztową na w/w adres z dopiskicm ''Konlturs olert 2013 -
realżacja zadania publicznego: upowszeclrnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

dzicdzictwa narodowego" (o terminie nic dccyduje data stcmpla pocŻtowago, lecz wpłynięcie
ot'ert łv terminie do 01. 08. 2013r. do godz. l5.00 łv sekretari|cic Urzędu Gminy.

ot'erta powirrna być podpisana przez osobę uplawnioną Uprawnienic to powiruro byó
udokumcntowane s1osowną uchwałą lub upowaŻnienicm właściwego organu.
Każda strtlIra kopii dokume11tów Winna być poświadczona za zgodność Z oryg;nałem pIZeZ osobę
upowaŻnioną do podpisywania oltrty'
olerta powinna Zawielać:

1) informację o posiadanych zasobaclr rzeczowyclr i kadrowych zapewniających realizac]ę
zadania;

2) termin i niejsce realizacji zadania publicznego;
3) prawidłowo i cu).telnie sporząrlzoną kalkLLlację przewidywanych kosztów realizaci i zadania;

'ł) informację o wcześniejszej dŻiałalności organizacji pozarządowej lu]r podlniotów
wymienionych w:rrt' 3 ust.3 usta$ry składającyclr o1ćńę w zaklesie, którego dotyczy
zad'uie pLń]iczlle.

5) $Tsokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadania'



I)o ofefiy naleŻv dolaczvć:

l) aktualny wypis z właściwej ewidencji lub rejestru lub inne dokumcnty potwieldzające stalLls
plawny oltlenta i unrocowanie osób go Ieplezentujących, podmiotu i prowadzoncj przez niego
działalności;
2) potwieldŻoną Ża Zgodność z oryginałem kselokopię slalutu organizacji oraz kazdą jcgo
aktualizacię;
3) sprawozdanie mer}toryczne i finalrsowe z działalności za rok ubiegly 1ń w przypadku hótsŻej
działalności' za okres tej dzialalności;
4) w przypadku złożenia ofelty wspólnej, ofeta ta musi spełniać w}mogi okleślone w Żrrt' ]4
ll\lau) (' nll/},]ku lublic/n)nl io $UlonlJliaciĆ.

lv TlłYl]Y l KRYTtrRIA sTosowANli PRZY DoKoNYWANIU wYBoRU oFtrRTY
ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERf Y

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 2 sierpnia 2013 roku.
Konrisja koŃrrrsowa przy rozpatlywaniu olert

1) ocenia możliwość realizacji zadania publiczrego pftez otłanlzację poŻażądową
lub podmioty wymienione w art. I us1. I ustawy;

2) ooenia przedstawioną kalkuiację kosztów realizaoji zadania publicztlcgo, w tynl
w odniesieniu clo zakrcsu rzeczowego Żadania;

3) ocenia proponowaną .jakośó wykonania Zadania i kwalifikacje osób, przy udziale k1órych
orga]izacja poŻarządowa ]ub podmioty okreś]onc w art' 3 rist' 3 ustawy będą reŻ izować
zadanie publiczne;

'1) uwŻględnia planowany przez organizację pozaŹądową lub podmioty wymienione w art. ]
us1. 3 usta\ły udział środków finansowych własnych 1ń środków poclrodzących Z inlrycll
źródcl na rcalizację zadalia pub]ioznego;

5) uwzględnia planowany przeŻ organizację pozarząclową lub podmio1y wymienionc $' aft' ]
usl. 3 ustawy wkład rzeczo\łry, osobowy, W tyln świadcŻenia wo]ontariuszy j pracę
społcczną człoŃów;

6) urł,zględnia analizę i ocenę realizacji Ż]econych zaclań publicznych w przypaclku or'ganizacii
pozażądowej lllb podmiotów wymienionych w art' ] ust' 3 ustawy' które w lataclr
poplŻed ich Iea]izowały zlcconc zadania publicale' biorąc pod Uwagę rzete]ność
i tcrrninowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;.

7) ocenia zgodność zadania Z Programem współpracy Gminy Ładzice Z orgol]izl]q]rml
pozarządowynri oraz podn o1ani wymienionymi W art' 3 Ltst' 3 ustawy o działalności

. poŻytku publicznego i o wolontariacie na Iok 20 i 3 '

2- odrzuceniu podJcgają oferty:
1) zlożone na niewłaściwyclr fotmulauaclr' niekompletne bądź zk)żone po terminic;
2) nie odpowiadające zadaniu wskazanemu w ogłosŻel u ko[kursowym;
j) dotycŻące Żadania' któIe nie.iest obięte cclarni statutowymi oferenta;
4) 7}ożone przezpodmiot lrieuprawniony do wzięcia udziału w konkursic;
5) przeslale clrogą elcktroniczną
6) w k1órych nie wskazano wymagancgo wkładu wlasnego;
7) zawierające oświadczelrie. Że wykonawca pozbawionyjcst prawa do otrzynal]ia dotacii

budżetowej'

J' Formularz ofelty ''Vle'.z z zaląc'z1ikami jest dostępny w Biuletynie Infofinacji Publicne.j Użędu
cminy Ladzice (www.bip.ladzicc.pl)' na slrcnie internetowej gminy Łaclzice (rvww.lar1zice.pl)
orM w pokoju nr 1 A (Referat Spraw obywatelskich) Ur7ędu Gminy Ładzice.


