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OGLOSZENIE

o konkursie na dotacje dla organizacji pozarzadowych.

Wójt Gminy Szelków na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1118,z póznozm.) oraz Uchwaly Nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy

w Szelkowie z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjecia "Programu

wspólpracy Gminy Szelków z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie na 2014 rok" oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji

pozarzadowych oraz innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

na realizacje zadan publicznych Gminy Szelków w 2014 r. w zakresie:

1/ kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
21kultury fizycznej i sportu, .

RODZAJ ZADAN PUBLICZNYCH

W Gminie Szelków, przy wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi,

realizowane beda w 2014 roku, w formie wspierania, zadania publiczne
w zakresie:

l) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

a) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

b) promowanie przedsiewziec kulturalnych, jako alternatywy dla swiata
konfliktu i przemocy,

c) wzbogacenie form upowszec~iania kultury poprzez organizacje festiwali,
przegladów, koncertów artystycznych, .

d) organizacja konkursów, warsztatów i wystaw,



l e) wspóldzialanie przy organizacji imprez kulturalnych o róznym zaSIegu,
promujacych gmine,

f) promowanie lokalnej twórczosci,
g) promocja inicjatyw kulturalnych, zwlaszcza w gmmnym serwIsIe
internetowym,

2) kultura fizyczna i sport:

a) wspólpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w
róznych dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów
druzyn i zawodników na zawody sportowe,
b) wspólpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo
rekreacyjnych i turystycznych wsród mieszkanców Gminy Szelków,
c) wspólorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i miedzyszkolnych,
d) wspólpraca ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów
i turniejów sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,
e) tworzenie warunków do prowadzenia dzialalnosci statutowej klubom
sportowym i stowarzyszeniom, w tym udostepnianie obiektów sportowych,
f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepelnosprawnych,
g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepelnosprawnych na zawody
sportowe poza obszarem Gminy,
h) promowanie aktywnosci i kultury fizycznej, zwlaszcza wsród dzieci
i mlodziezy,
i) wspólorganizowanie przedsiewziec turystycznych - promowanie potencjalu
turystycznego Gminy,
j) promowanie i organizacja grup wolontariatu (bez ograniczen wiekowych),
k) aktywizacja osób starszych i niepelnosprawnych w zakresie organizacji
zajec i imprez sportowo turystycznych,

Wysokosc srodków publicznych, w budzecie Gminy Szelków na 2014 r.,

przeznaczonych na realizacje zadan z zakresu:

1. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego -wynosi 1.000,00 zl,

2. kultury fizycznej i sportu -wynosi 1.000,00 zl.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA - kazdorazowo okreslony bedzie
w zawartych umowach.

ZASADY PRZYZNA WANIA DOTACJI



l Dotacje udzielane beda w transzach, których termin okreslony zostanie

kazdorazowo w umowie, zgodnie ze zlozonymi przez podmioty ofertami.

Uruchomienie srodków na realizacje zadan nastapi na podstawie umowy

zawartej pomiedzy Gmina Szelków reprezentowana przez Wójta Gminy

Szelków a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

TERMIN I WARUNKI5KtADANIA OFERT

l. Oferty nalezy skladac w terminie 21 dni od daty publikacji ogloszenia (tj.
00

do 19 listopada 2014 r. do godziny 16 ) w Sekretariacie Urzedu Gminy w

Szelkowie, pokój nr 8 lub przeslac poczta na adres: Urzad Gminy w

Szelkowie, Stary Szelków 39,06-220 Stary Szelków (decyduje data

WPlYwu).
1. Oferty na realizacje zadan publicznych nalezy skladac w zamknietej kopercie

z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizacje zadan publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego".

2. Oferty nalezy skladac wylacznie na drukach, których wzór okresla zalacznik
nr 1do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15
grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o Wykonaniezadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
Oferty zlozone na innych formularzach, niekompletne lub zlozone"po
terminie, zostana odrzucone z przyczyn formalnych. Wzory ofert dostepne
sa na stronie internetowej Urzedu - www.szelkow.pl

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania oceny formalnej
zlozonych ofert, dokona komisja konkursowa powolana przez Wójta Gminy
Szelków

2. Oferty, które nie spelnia wymogów formalnych, nie beda dalej rozpatrywane.

3. Opinii merytorycznej zlozonych .ofert,w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr z 2014 r. poz. 1118, z póznozm.) oraz kryteria podane w tresci
niniejszego ogloszenia, dokona komisja konkursowa.



4. Po analizie zlozonych ofert komisja konkursowa przedlozy rekomendacje, co
do wyboru ofert, Wójtowi Gminy Szelków.

5. Rozstrzygniecia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Szelków w drodze
zarzadzenia, nie pózniej niz w terminie 7 dni od terminu zakonczenia
skladania ofert.

6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostana podane do wiadomosci publicznej
(w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w
Szelkowie oraz na stronie internetowej Urzedu Gminy wSzelkowie ).

7. Srodki finansowe zostana rozdzielone pomiedzy podmioty uprawnione,
których oferty beda wylonione w drodze konkursu. Mozliwe jest
dofinansowanie wiecej niz jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub
nie dofinansowywanie zadnej z ofert.

8. Od rozstrzygniecia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje
sie trybu odwolawczego.

9. Zarzadzenie Wójta Gminy Szelkówjest podstawa do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta zostala wybrana.

10.Organizacje,które przystapia do postepowania konkursowego a nie
otrzymaja dotacji zostana o tym fakcie poinformowane w formie pisemnej.

11.Przywyborze oferty oceniane beda w szczególnosci:
a) zbieznosc zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu
rzeczowego zadania.

12. Wójt Gminy Szelków zastrzega sobie prawo odstapienia od rozstrzygniecia,
w czesci lub w calosci, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH

W ubieglym roku nie byl oglaszany konkurs, zaden podmiot bedacy organizacja

pozarzadowa nie wystapil o dotacje. W budzecie byla zabezpieczona kwota
2.000,00 zl.

W przypadku pytan lub watpliwosci zwiazanych z konkursem prosimy
kontaktowac sie z Panem Krzyszto(em Kacprzyckim, Urzad Gminy w
Szelkowie, te. (29) 7176 001 w. 21


