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Zarządzenie hlr 38 / Ż019

Burmistrza Ponieca

z dnia 26.04.2019 r.

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery

działalności pożytk;u publicznego W Gminie Poniec w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca T990 o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), art. 13 ust.l ustawy z dnia 24 kwietrua 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (tj. Dz.IJ.2019 poz.
688) oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nt IU72l2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Orgartizacjami Pozarządovłymi otaz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poĄrtku publicznego i
wolontariacie, zarządzam co następuje:

$ 1. ogłaszam otwarty konkurs ofert zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.



Załączniknr 1 do

ZarządzeniaNr 38 / 20i9

Burmistrza Ponieca

2dnia26.A4.2019 r.

ogłoszenie o otwaram konkursie ofert

1. ogłaszam otwarĘ konkurs ofert na realizację zadań:

W zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzicfwa narodowego:

l) Prowadzenię zadań doĘczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

tradycji dla mieszkańców $miny Poniec. Działania na tzecz

upowszęchniania kultury tanecznej i muzycznej w gminie Poniec.

WysokoŚć środków narcalizację tego zadania w roku 2018 wynosiła 0,00 zł

w 2019 roku wysokoŚć środków wyniesie 2 0a0,00 zł.

2. Termin i warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji:

1) w konkursie mogą lsczęsttticzyć organizacje pozarządowe oraz określone w art.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności poży.tku publicznego i o
wolontariacie tekst jednolity (Dz. U. 22019 r., poz. 688 )

Tęrmin realizacji zadania do 31 grudnia 20|9 r.

Dotacja zostanie przyłnana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego

konkursu ofert.

Zlecenie realtzacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem,

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równowaznych ofert

zasttzega się możliwość podzielenia Środków publicznych przeznaczonych na

realizacjęzadatiapomiędzyofeĘLlrznanęzanĄkorzystniejsze.

Dotacja zostanie przekazananawskazane W ofercię konto.

Wybrany ofor€nt będzie zobowiązany do realizacji dotacji w sposób okreŚlony

w rozplrządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29

puździernilka 20t8 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

doĘczących realizacji zadafi publicznych oraz wzorów sprawozdań z

wykonania tych zadatt. (Dz.U. 2018 poz. 2057)

2)

3)

s)

6)

4)



3. Termin i procedura składania ofert

1) ofeĄ naleĘ składać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125

Poniec, w nieprzel<raczalnym terminie tj. do dnia 17.05.2019 r. do godz. 1400

2) oferfy naIeŻy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

rozpotządzenir Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29

pażdziernlka 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramorvych wzorów umów

doĘczących realizacji zadai' publicznych oraz wzorów sprawozdań z

wykonania Ęch zadan orilz na pĘcie CD.

3) oferfy naleĘ składaó w następująco opisanej kopercie: nazrra i adres

podmiotu oraz zadania określonego w konkursie.

4) oferry niezgodne zę wzotem pozostaną bez rozpatrzenia.

5) Na każdy rodzaj zadania można złoĘć jedną ofertę. Ten sam oferent moŻe

złoŻyć ofeny na realizację więcej niż jednego rodzaju zadafi i dla kuŻdego

r odzaju zadan naleŻy złoży i j ą odrębnie.

Do wniosku dołączyć, naleĘ: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z

ewidencii lub inne dokumenty potwierdzajqce status prawny oferenta oraz

umocow anie os ób gO reprezentuj qcych.

4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru

ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

I) Zbieżność ofeĘ z zadaniem przeka1anym do realizacji,

2)MoŻliwośćrealizacjtzadariaprzęzotganizację,

3) Kalkulacje kosŹów zadania,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminię do 14 dni od dnia zakoficzenia

terminu składania wniosków poptzez wywieszenie fia tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy otaz flastronię internetowej Gminy Ponięc.

B urmi strz P oni e ca zastr ze ga możl iwoś ó t ier o zstr zygni ęci a konkursu.

D ecy zja Burmistrza Ponieca j ęst ostateczna.


