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ZARZĄDZENIE NR8 D021
BURMISTRZA GMINY WOŁOW

z dnia 29.04.2021r.

l.
2.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu na rea|izację zadań publicznych Gminy
Wołów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t1.; Dz.
U.z2020r.,poz.7l3zpóźn.zln.)oruzart.4ust. 1pkt17, art.1l ust. 1pktl iust.2iart.13
ustawy z dnia 24 kwietnia ż003 r. o działaLności poĄtku publicznego i o wolontariacie (tj.;
Dz. U. z2020 r., poz. 1057 zpóźn. nn.), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie
kultury, sźuki, ochrony dóbr kultury i dziędzictwa narodowego w roku 202l.

§2.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenta.
Ogłoszenie o konkursie zostanie zarrieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wołów, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz na stronie internetowej Gminy
Wołów.

§3.

Oferty na\eĘ składaó na formularzu, którego wzór określa zńączńk nr 1 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pńdńernika 2018 r. w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji zadń publicznych
oraz wzorów sprawozdń zwykonania Ęch zńń (Dz. U. z 2018 t., poz. 2057) do dnia
20.05,ż02l r.

§4.

Wykonanie zaruądzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§5.

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania. Z trp" Bu
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Zńącmk
doZarządzenianr 202l
Burmistrza Gminy Wołów

zdnia marca2lZl r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.; Dz.

u. Źzozo t.,poz. 713 zpóźn. zm.) oruzart. 4 ust. 1 pkt 17, art. 1 1 ust. l pkt 1 i ust. 2 i art. 13

ustawy z dnii 24 kwietnia2003 r. o dziŃa\ności pożytku publicmego i o wolontariacie (tj.;

Dz.|J. z2020 r.,poz.1057 zpóźn. nn.),

BURMISTRZ
GMINY WOŁÓW

ogłasza otwarty konkurs na tealuację zadań publicznych Gminy \ilolów w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 202l.

I. Cel konkursu: Rozwój kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w Gminie Wołów

II. Rodzaj zadańi wysokość środków publicznychprzeznaczonych na jego realizację.

1. Rodzaj zadania: Oryańzacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze

kultury, sźuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na

terenie Gminy Wołów i kierowanych do jej mieszkańców, w tym:
a) organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw,

koncertów i warcńatów, otganizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz

innych wydarueńw zakresie kultury, sżuki i tradycji;
b) edŃacja kulturowa dziect, rŃodzieĘ i dorosĘch, w tym ronvijanie kompetencji

kulturowych i arĘstyc zny ch.
2. Łącznakwota przeznaczona na rcalizację ww. zadania wynosi 50 000,00 zł.
3. W roku 2020 Gmina Wołów na podstawie ustawy z dnia 24 kvłietnia 2003 t.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazŃa na realizację zadń
publicznych w zakresie kultury, sźuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego środki finansowe w kwocie 21000,00 zł.

III. Zasaćly przyznawania dotacj i.

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oruz pozostałe

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dńa 24 kwietnia}}}3 r. o działalnoŚci

pozytku publicmego i o wolontariacie, które prowadzą działalnoŚÓ statutową

w dziędzinie objętej konkursem izarrierzają rcalizowń zadanie na tzecz

mięszkńców Gminy Wołów.
2. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub ww. podmiotów dzińających



4.

wsPÓlnie moze ńoĘĆ ofertę wspólną wraz z umową partnerską lub oświadczeniem
partnera.
Oferta musi spehiaĆ wszystkie warunki określone w ustawie z dnia24 kwietnia2})3
r. o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie (ofertv niespełniające
warunków formalnych nie będą ro4atrywane).
RozPatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone w sposób czytelny na
formularzł którego wzór okreśIazałączliknr 1 do rczpotządzenifPrzewodniczącego
Komitetu do spraw PoĄrtku Publicznego z dnia24 pńdziernika 2018 r. w spiu*ie
wzorów ofert iramowych wzorów umów doĘczących realizacji zadań publicmych
otaz wzorów sprawoz dń z wykonania Ę ch zńń (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Wymagane są następuj ące zńączniki do oferty:
1) w PrzYPńku organizacji ńezatejestrowanych w KRS - zaświadczęnie o wpisie

do właściwego rejestrr:/ewidencji,
2) odPis aktualnego statutrr/regulaminu organizacji oraz w ptzypńku organizacji

niezarejestrowanych w I(Rs - uchwała o wyborze zarządu orgńzacji. -
3) w PrzYPadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę

wspólną niż wynikający z dokumentów z krajowego Rejestru sądowego lub
innego właściwego rejestru wymagany będzie dofument potwieńzalący
upoważnienie do dzińańaw imieniu oferenta Ców).

KoPie dokumentów muszą b!ć potwięrdzone przez ofęręnta za zgodnośó z oryginałęm
w następujący sposób: formułę ,,zazgodność z oryginńem" naleĘ opatrzyópoapi..ń
osoby upoważlionej do reprezentowania podmiotu oraz datą ńozeńipodpisu.

rV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Ta sama oferta nie może być przs,dmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji
zadańapublicznego:
l) w ramach art. 19a ustawy z dńa 24 kwietńa 2003 t. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie,
2) w ramach art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pożytku

publicmego i o wolontariacie.
2. Termin rcalizacji zńania: od dnia 28.05.202t r. do dnia nie pózniejszego niż 3t

grudnia 202I r.
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4.
Nie jest wymagany wkład tzeozow.
WYmaganY jest finansowy wkład własny oferenta nie mniejszy niż I}Yo całkowitego
kosźu zńania- zadanie publiczre ma formę wsparcia.
WYmaganY jest wkład osobowy (praca społeczna członków lub świadczenia
wolontariuszy) nie mniejszy niż 5yo całkowitego kosźu zadaria.
W PrryPadku wkładu osobowego konieczne jest przestrzeganie następujących
waruŃów:
1) sPosób, zakres, liczba godzin wykonania świadczenia ptzez cńonka organizacji

bądŹ wolontariusza, muszą być określone w porozumie niu zawartym zgońie z art.
44 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie,

2) wolontariusz nie może być beneficjentem ostatecznym zadania,
3) jeŻeli Świadczenie członka organzacji bądź wolontariusza jest takie same jak

Praca, którą wykonuje staĘ personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi
bYĆ dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu. W pozostałych
PrryPadkach PrzYjmuje się, że wartość świadczenia cĄonka organizacji iub
wolontariusza nie może przekłocryć kwoty t7 ń za jedna godzinę świadczenia,

5.

6.



4) członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywaó świadczeń
objętych pracą społeczną bądź wolontariatem w godzinach swojej pracy,

5) tozliczenie pracy społecznej członka orgarizacji bądź świadczeń wolontariusza
odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającego wykonanie
pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin orazjego

, wycenę, potwierdzoną przezkoorłnatoru zadanialub osobę upoważnioną.
7. Srodki finansowe przyznane uprawnionemu, w ramach dotacji na rcalizację zadartia

Gminy nie mogą być przentaczone na
1) za/r;p środków trwĄch, których jednostkowy kosź przekracza 10.000 zł netto,
2) nagrody pieniężne,
3) pokrycie deficytu ruealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
4) koszty poniesione przed datązawarcia umowy oruzpo dacię zakończęńazadaria,
5) pokrywanie opłat z tytułu kar,
6) zobowiązartia z Ęttlłu zaciągnięĘch poĘczek, kredytów orv kosźów obsfugi

zadłużenia,
7) transfery zawodników,
8) działalnośó polityczną, religijną i gospodarczą,
9) wydatki poniesion ę na przy gotowanie wniosku,
10)prace remontowe i budowlane,
1 1 ) pokrycie kosżów utrzymania biura.

8. KoszĘ poniesione w ramach rea|izacji zadaria zostaną uznane zazasadnę, gdy:
1) zostĘ uwzględnione w kosźorysie zadania, a ewentualne różnice kwot zgodne

są z zapisarrti w umowie i załącniku (-ach) do niej,
2) wnost kosźu danej pozycji kosżorysowej nie będzie większy niż 20Yo, spadek

nie jest limitowany,
3) zlw.tązane sązrcalizowanym zadaniem i są niezbędne,
4) zostĄ skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
5) zostaĘ poniesione w okresie zgodnym z zapisem w umowie,
6) poparte są właściwymi dokumentami księgowymi - faktury opisane zgodnie zart.

21 ust. 1 ustawy zdniaL9 v,łrześnia 1994 r. o rachunkowości (t1.;Dz.U. z2019 r.,
poz. 35I z późn. nn.), umowy oraz rachunki do umów - oraz zostaĘ prawidłowo
odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia
odrębnej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych
na realizację zadanta zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczegó|nych operacji
księgowych).

9. Koszty kwalifikują się do dofinansowania pod warunkiem, ze:,
1) nie zawterająkosźów poĘwanych w ramach innych pozycji budżetowych,
2) nie są finansowane z innychźródeł.

10. Dopuszcza się możliwośó udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano
w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu
waruŃów realizacji zadańa (zaktualizowany harmonogram i/lub zaktualizowana
kalkulacja przewidywanych kosźów realtzacji zadania i/lub zaktualizowany opis
p o szcze góIny ch dzi ałń).

1l. Oferent zobowiąruje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie
sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym zńącznik nr 3 do rozporządzeńa
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dńa 24 pńdziemika
2018 r. w sprawie wzorów ofeń i ramowych wzorów umów doĘczących rcaltzacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdń z wykonania tych zadń.
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12. Po zakończeniu realizacji zadańa oferent zobońązany jest do ńożenia sprawozdania
sPorądzonego według wzoru stanowiącego zńączlik nr 5 do rozpotządzenia
Przewodnicząaego Komitetu do spraw PoĄtku Publicznego z dńa 24 pńdziemika
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji
zadń publiczrychoraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadń.

V. Termin składania ofeń.

1. OfeĘ naleĘ składać pocńą lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Wołowie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,KoŃurs ofert na
rcalizację zadń publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, szhrki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w roku 202l'do dnia 20.05.202l r. do godz. 15.30
lub przesłaĆ na adres Urzędu Miejskiego w Wołowie: Rynek 34, 56_100 Wołów.
Liczy się data wpłwu oferty do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

2. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny ńoĘć kużdą ofertę
w osobnej kopercie.

3. W Prrypadku ńożenia oferty wspólnej przęz dwie lub więcej orgarizacji
Pozarządovłych lub podmioty działające wspólnie, kużdy z nich powinien ńoĘć
dokumenty wymienione w dziale III ust. 5, atakże:

1) wykaz dzińań w ramach realizacji zadania publicznego,
wykonywać poszczsgólne organizacje lub podmioty,
2) sposób reprezentacji organizacji lub podmiotów wobec organu
publicmej,
3) umowę zawartą międry organizacjami lub podmiotami, określającą zakres
ich świadczeń składających się na realizację zadaniapublicznego.

4. Złożęnie oferty nie jest równomaczne zuzyskaniem dotacji.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy rvyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofeń.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.05.202l r.
Ż. PrzY wyborzę ofert stosowany jest Ęb otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą

z dńa24kvłietnia2003 t. o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie.
3. Weryfikacja oferty pod kątem spełnienia wymagń ustawowych i określonych

wogłoszeniu następuje poptzęz dokonanie oceny forrnalnej - polegającej
na sPrawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty - oraz oceny merytorycznej.

4. OfeĘ opiniowane będą przez powołaną pruez Burmistrza Gminy Wołów Komisję
KoŃursową, według następuj ących kryteriów:
1) kryteria oceny formalnej (zńączniknr 1 do niniejszego ogłoszenia),
2) lłyteńa oceny merytoryczn ej (zŃącznik tt 2 do niniej szego ogłoszenia).

5. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych oferty:
1) PoŚwiadczenie kserokopii dokumentów ,,za zgodnośó z oryginńem" (zgodnie
ze wskazówkamizawaĘmi w dziale III ust. 6),
2) ocrywiste omyłki rachuŃowe.

6. O brakach formalnych oferent zostaje powiadomiony telefonicznie i drogą
ęlektroniczną, ńezł,ńocznie po otwarciu kopert. Nieuzupełnienie braków w ciągu
2 dni odpowiadomienia skutkuje odrzuceniem ofeĘ zprzlczln formalnych.

7. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Wołów

które będą

administracji
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na podsta,wie protokołu Komisji KoŃursowej,
8. poómioty składające oferty ,ośtunąńezńoczne powiadomione o wyniku konkursu,

9. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zołracarLe,

lo.Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamięszczona na stronie

Biuletynu Informacji publicńej'Gminy Wołów, na stronie internetowej GminY

Wołów oraznatabtóy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie.

11. Dofinansowanie p."*Ńr, do reaLizacji zńń nastąpi w Ębie wspierania rca]lizacji

zadań publicmycrr'źgóa"i. z przepisarri ustawy z dńa 24 kwietnia 2003 r,

o działainosci pózyttu-publicznego i 
-o 

wolontariacie oraz ustawy z dńa 27 sierPnia

2009 r.o finansacń publ^icznych (ij.; Dz.IJ. zż0l9 r.,poz.869 zpóźn. zm,),

t2. odrozstrrygnięcia konkursu nie prrysługują środki odwoławcze.


