
Zarz1dzenie Nr 15

W6jta Gminy
Ulan-Majorat

z dnia 26 kwietnia20l6 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2016 roku zadar[

publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego

oraz wypocrynku dzieci i mlodzieiy.

Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 i art.13 ustawy z dnia24kwietnia2}l3 r. o dzialalnoSci

po4'tku publicznego i wolontariacie (Dz.IJ. 22016 r. poz.239) oruz uchwaly Nr )060/15 Rady Gminy

Ulan-Majorat z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Programu Wsp6lpracy Gminy Ulan-Majorat

organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci porytku publicznego, na rok 2016 (Dziennik Urzpdowy

Wojew6dztwa Lubelskiego 22015 r. poz. 5049 zpoLn. zm.) - zarzqdzam, co nastgpuje:

$1.
Og)aszam otwarty konkurs ofert na realizacjgw 2016 rokuzadafi publicznych w zakresie:
kultury, sztukt, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
wypoczynku dzieci i mlodzieiy,
kt6rego zasady i tryb okre6la zalqcznik do niniejsze go zarzqdzenia.

$2.
Rodzaj zadah publicznych kt6rych dotyczy przedrniot konkursu, odpowiada celom Programu

Wsp6lpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia2003 r. o dzialalno6ci porytku publicznego,narck20l6.

s3.
Na realizacje zadafi realizowanych w ramach konkursu przeznacza siE Srodki finansowe

w wysoko6ci 37 000,00 zl (slownie: Trzydzieici siedem tysigcy zlotych 00/100).

$4.
Tre66 ogloszenia zostanie zamieszczona na stronie intemetowej www.ulanmajorat.pl,

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ulan-Majorat mlrvr.ulanmajorat.e-biuletyn.pl oraz
na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Ulan-Majorat.

$s.
Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

1)

2)



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr I 5

W6jta Gminy Ulan-Majorat

z dnia26 kwietnia201,6 r.

OGI-,OSZENIE

W6jt Gminy Ulan-Maj or at dzialajqc podstawie art. 1 I ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz.U. z2016r.poz.239)

oraz uchwaly Nr )U60l15 Rady Gminy Ulan-Maj orat z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Programu

wsp6trpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok (Dziennik

Urzpdowy Wojew6dztwa Lubelskiego 22075 r. poz. 5049 zpo1n. zm) -

oglasza
otwarty konkurs ofert na realizacjpw 2016 r. zadaiw formie wspierania w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,

2) wypocrynku dzieci i mlodzieiy.

zgodnie z uchwal4NrXl60l15 Rady Gminy Ulan-Majoratzdnia26 listopada 2015 r. w sprawie

uchwalenia w sprawie Programu wsp6tpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarzqdowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po4rtku publicznego

i o wolontariacie, na 2016 rok (Dziennik Urzpdowy Wojew6dztwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 5049

zp62n. zm.)

I. Rodzaje zadanit:

Realizacja zadari publicznych Gminy Ulan-Majorat w zakresie:

1. Kultury, sztuk6 ochrony ddbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) prowadzenie dzialalno6ci kulturalnej, edukacyjnej i wychowawczej, w tym zwiqzanej z historiq

gminy,

2) prowadzenie dzialalnoSci aktywizuj4cej mieszkafc6w, w tym organizowanie imprez

okolicznoSciowych, majqcych na celu rozrv6j Swiadomo5ci narodowej, obywatelskiej,

kulturowej.

2, Iltypoczynku dzieci i mlodzie2y:

l) organizacja kolonii, p6lkolonii, oboz6w, warsztat6w, wycieczek dla dzieci i mLodzieLry, w tym

niepelnosprawnych, w czasie wakacji letnich oraz innych dni wolnych od nauki szkolnej.

il. WysokoS6 Srodk6w publicznych przezn czonych na realizacjg zadain

- na realizacjp zadafi z zakrcsu kultury, sztuki, ochrony ddbr kultury i dziedzictwa narodowego

irodki finansowe w wysokoSci nie przekraczajqcej 29 000,00 zl (slownie: Dwadziefcia

dziewigd tysipcy zlotych 00/100),

Na realizacj p zadaf publicznych w Gminie Ulan-Majorat w zakresie kultury, sztuki,

ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku nie przeznaczono Srodk6w



finansowych.

- na realizacjg zadafi z zakresu wypoczynku dzieci i mlodzieiy irodkiJinansowe w wysokoflci

nie przekraczajqcej I 000,00 zl (slownie: Osiem tysigcy zlotych 00/100),

Na realizacjp zadah publicznych w Gminie Ulan-Majorat w zakresie wypoczynku

dzieci i mlodzieLy w 2015 roku nie przeznaczono Srodk6w finansowych.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno by6 realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2016 roku,

2. Zadanie nie moze by6 realizowane przez podmiot nie bEd4cy stron4 umowy, chyba 2e zawarta

umowa zenN ala wykonanie okre 5 lonej czp Sc i zadania pr zez ten podmiot,

3. Zadanie winno by6 realizowane z najwy2sz4 staranno$ci zgodnie z zawarta umowe oraz

obowi4zuj qcymi standardami i przep isami prawa.

IV. Zasady prryzn wania dotacji i termin skladania ofert:

l. Zasady przyznawania dotacji okre6laj4przepisy:

1) ustawy z dnia24 kwietnia2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 22016 r. poz. 239)

2) ustawy z dnia21 sierpnia2}D9 r. o finansach publicznych ( Dz, U. 22013 r. poz.885 ze zm.),

2. Adresaci konkursu:

l) or ganizacj e pozarzqdow e,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci po4rtku publicznego

i o wolontariacie,

3. ZloLenie oferty nie jest r wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem

dotacji w okre6lonej w ofercie wysokoSci.

4. Dotacja mo2eby6 przeznaczona na pokrycie nastgpujqcych koszt6w:

1) honoraria i wynagrodzenia: instruktor6w, nauczycieli - w tym specjalist6w,

2) wyirywienie i zakwaterowanie realizator6w i uczestnik6w zadania, lecz lqcznie nie wipcej

ni225Yo kwoty dotacji,

3) napoje i arrykuty sporyrvcze w ilo6ci niezbgdnej do realizacji zadania,lecz nie wipcej niZ

10% kwoty dotacji,

4) zakup stroj6w i innych material6w,

5) materiaty niezbEdne do wykonania zadania,

6) ustugi transportowe,

7) inne uslugi niezbpdne przy realizacji przedsigwzigcia (np. koszty ubezpieczenia, promocja),

8) wynajem urzqdzef, obiekt6w i sal w rwiqzkuzrealizowanymzadaniem,

9) skladki czlonkowskie i oplaty zwiqzane z funkcjonowaniem klubu,

10) nagrody dla uczestnik6w zadania (w tym za zaangahowanie i wyniki sportowe),

1 1) bilety wstgpu na imprezy kulturalne i sportowe,

12) w ramach koszt6w po6rednich stanowiqcych do 10% dotacji: obsluga finansowo-ksiggowa

zadania, zakup material6w oraz uslug biurowych, pocztowych,.



5. W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu kofcowym z rcalizacji zadania udziatu dotacji

Gminy Ulan-Majorat w kosztach calkowitych - wigkszego ni2 okreSlony w umowie - dotacja

proporcj onalnie zostanie zmniejszona.

6. Termin i miejsce skladania ofert:

1) Termin sktadania ofert aptywa w dniu 18 maja 2016 r. do godz 1d0.

2) Oferta powinna by6 umieszczonaw kopercie z dopiskiem ,,Konkurs ofert i nazwqzadania"

i zlo2ona na Sekretariacie UrzEdu Gminy Ulan-Majorat - pok6j Nr 18, Ulan-Majorat 57,

bqdL przeslana pocztar. O zachowaniu terminu decyduje data zNo2enia (wplywu) oferty

do Urzgdu Gminy w Ulanie-Majoracie.

3) Wz6r oferty realizacji zadania publicznego okreSlony jest w zalqczniku Nr 1

do Rozporz4dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie

wzoru oferty realizacjizadaniapublicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. tJ. z 2011 r. Nr 6,

poz.25).

Do oferty naleiy clolcpczyi:

l) aktualny odpis z rejestru lub wyci4g z ewidencji , lub inne dokumenty potwierdzaj4ce status

prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych. W pr4rpadku oddzialu

terenowego organizacji skladaj4cej ofertg niezbgdne jest zalqczenie petnomocnictwa

zanqdu gl6wnego dla przedstawicieli w/w oddzialu do sktadania w imieniu tej organizacji

o5wiadczeri woli w zakresie nabyvania praw i zaciryania zobowiqzah finansowych oraz

dysponowania Srodkami przeznaczonymi na realizacjg zadania (w tym rozliczenia dotacji),

o kt6rego dofinansowanie stara sig podmiot,

2) aktualny statut oferenta po6wiadczony za zgodnoS6 z oryginalem przez osoby uprawnione

do reprezentacji,

3) w przypadku oferty wsp6lnej naleiry zaLqczyd dokumenty potwierdzajqce podstawQ prawng

dzialaniakaidego zlych podmiot6w oraz umowQ partnersk4 - kopip potwierdzonqprzez

osoby uprawnione.

4) oSwiadczenie zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 7997 r. o ochronie danych osobowych,

dotycz4ce zgody na przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w zakresie

rwiqzanym z otwafim konkursem ofert i realizacjqzadaniapublicznego.

V. Termin i kryteria stosowane prry dokonaniu wyboru oferty.

1. Ofefy opiniowane bpdq przez Komisjg Konkursow4 powolan4 Zarzqdzeniem W6jta Gminy

Ulan-Majorat,

2. Decyzjp o wyborze ofert i o udzielaniu dotacji po zapoznaniu sip z opini4Komisji Konkursowej

podejmuje W6jt Gminy Ulan-Majorat, w terminie 14 dni od dania zakoficzenia skladania ofert,

3. Do decyzji W6jta Gminy nie przysluguje tryb odwolania.

4. Jezeli 2adna oferta nie zapewnia mozliwoSci wykonania zadania, W6jt Gminy w zakresie tego

zadania uniewaznia konkurs.

5. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane bpd4nastgpujqce kryteria:

a) zgodnoSi z rodzajami zadari wspieranych, okreSlonych w ogloszeniu,



vr.

b) ocena kalkulacji koszt6w zadaniaw stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

c) analiza i ocena wykonania zadah zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,

z uwzglqdnieniem rzetelnoSci i terminowo5ci ich realizacji oraz prawidlowoSci rozliczenia

otrzymanych na ten cel Srodk6w publicznych,

d) udziaL rzeczowy ch i fi nansowych Srodk6w wlasnych w r ealizacji zadafr

e) do6wiadczenie w realizacji zadari podobnego typu, atakLe ewentualne rekomendacje.

6. Oferty zlo2one po terminie, wypelnione niewlaSciwie b4dZ niekompletnie oraz zlohone

na niewlaSciwych drukach nie bgd4 rozpatrywane ze wzglpdow formalnych.

7. Do konkursu nie bgd4dopuszczone oferty narealizacjginnych zadaflni?ogloszone w ogloszeniu.

Postanowienia korf, cowe.

I . Dotacje nie bEd4 przy znawane na wydatki nie rwiqzane bezpoSred nio z realizacjq danego zdania.

2. TreS6 ogloszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Ulan-Majorat

www.ulanmajorat.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ulan-Majorat

www.ulanmajorat.e-biuletyn.pl oraznatablicy ogloszeri Urzgdu Gminy Ulan-Majorat.


