
OGLOSZENIE 

Gminy Sochocin otwarty konkurs otert na 
UUll\-LUl::o:V w 1 roku w przeciwdzialania alkoholizmowi oraz do 

I. Rodzaj zadania konkursowego: przeciwdzialanie alkoholizmowi. 

II. Forma realizacji zadania: zlecenie realizacji zadania publicznego w formie 
wspierania wraz z udzieleniem dotacji. 

HI. Wysokosc srodk6w 2 000,00 zl. 

IV. Zasady przyznawania dotacji. 

I. 	 Postt(powanie konkursowe odbywac Sle DeaZle z uwzglydnieniem zasad 
okreslonych w ustawie z dnia 24 o pozytku 
, _ i 0 wolontariacie U. z 2020 r. 

2. 	 0 przyznanie w ramach 
organizacje i podmioty, 0 kt6rych mowa w 3 ust. 3 ustawy Z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dziaialnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (dalej 
oferenci). 

3. 	 W przypadku przy realizacji zadania publicznego z jednostklf 
organizacyjnlf lub osoblf prawnlf Gminy Sochocin, 	 0 sposobie 


podmiotu w zadania nalezy przedstawic w formularzu ofertowym. 

4. 	 Ofe11y, nie spelnilf wymog6w bt(dlf podlegac rozpatrywaniu pod 

5. 	 Miasta i Gminy Sochocin do: 
1) uniewaznienia konkursu ofert bez podania przyczyny, w lub w caiosci; 
2) zwiykszenia vv)'sokosci srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjy 

w trakcie trwania konkursu; 
3) dofinansowania wiycej oferty, dofinansowania jednej lub 

niedofinansowania zadnej z ofert 
4) wysokosci wnioskowanego dofinansowania 

6. 	 Wyniki konkursu nie podlegajlf trybowi odwolawczemu. 
7. 	 Dotacje mozna uzyskac na zadania publicznego w nastypujlfcych zakresach 

- stylu zycia, 

wiedzy na temat uzaleznien wsr6d i mlodziezy, 

spotkan profilaktycznych i sportov.ych 
konkurs6w dla dzieci i itp. 

8. 	 ze gminy nie moZe przekroczyc 80% 

9. 	 Wartosc wkladu wlasnego w stosunku do kwoty . nie moze bye 25% , 
w tym wkladu i osobowego 



v. realizacji zadania: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 

VI. Miejsce realizacji zadania: terytorialny dziaiania Gminy 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego 

1. 	 przedstawione w ofercie moze bye wsp61nie kilku oferent6w, 
wsp61nie, z art. 14 Ust. z dnia 24 kwietnia 

pozytku publicznego i 0 wolontariacie ( z 2020 r. poz. 1057 
ze 

2. 	 W wsp61nie - oferenci odpowiadajq solidarnie za 
zadania. 

3. 	 Ofere nt, realizujqc zobowiqzany do stosowania prawa, 
w ustawy z dnia 10 2018 r. 0 danych osobowych ( U. 
z 2019 1'. poz. 1781) oraz ustavvy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. 
z 1 r. ze ze 

4. 	 W planowania innemu podmiotowi powinien 
uwzgl~dni6 informaejy w skladanej ofercie. Informacjy 

neSZC2:aw harmonogramie w kolumnie dzialania 

niebt;dqcy stronq umow)"'. 


5. 	 W przvpadku, gdy czynnym podatnikiem podatku VAT, realizacja 
w umowie w ramach srodk6w finansowych uzyskanyeh z budZetu Gminy 

Sochoein bydzie powiqzana z czynnoseiami opodatkowaniu podatkiem od 
towar6w i oferent zobowiqzany bydzie do kwoty 
kwoty podatku V A T jaka moze zostae 
VAT 

dotaeji mogq bye wydatki dokonywane w celu 

prawidlowej realizaeji zadania lqeznie z kosztami 

Srodki nie mog::J: na sfinansowanie kar, i temu podobne wydatki. 

Osoby, przy L.:tu.:tuia powinny posiadac wlasciwe kwalifikacje 
m.ln. ;:'I;,;ULIU opieka medyezna 

VIII. Termin skladania ofert 

w nieprzekraezalnym terminie do 17.09.2021 r. roku do godz. 16:00 

Urzydu Miasta i Gminy Soehoein Jub poeztc! tradyeyjnq na adres: Urzqd Miasta i 
Gminy ul. Guzikarzy 9, 09-110 Soehocin (uznaje si~ dat~ wplywu do Urz~du). 

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

1. 	 Oceny formalnej i merytoryeznej zlozonych ofert dokona komisja konkursowa powolana 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Soehoein w eelu opiniowania 

2. 	 Po ofert komisja konkursowa co do 
Burmistrzowi i Gminy Sochoein. 

3. 	 Wvb6r nastqpi w terminie do 7 dni od uplyvvu terminu skladania ofert. 



ofert podane do wiadomosci publicznej na stronie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 

nastltPuj<:tce kryteria, byd<:t pUnktowane : 

1. 	 zgodnosc oferty z niniejszym konkursowym 0-10 pkt, 
2. 	 vvykonania i kwalifikacje os6b, Drzv udziale zadanie 

realizowane 0-20 pkt, 

3. 	 i zadania publicznego oferenta w tym zasoby - 0·20 pkt, 
i wsp6imiemosc w stosunku do 


planowanych rezultatow - 0-10 pkt, 


5. 	 planowany wrasny ( osobowy, finansowy) - 0-10 pkt, 

6. 	 liczba uczestnik6w imprezy i atrakcyjnosc dla odbiorc6w - 0-20 pkt, 

7. jakose dotychczasowej wspolpracy z gmin<:t - 0-10 pkt 

Wsparcie otrzyma ktora najwiyksz<:t punktow, czym nie 
50% og61nej punktow. 

Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust.3 ustawy mogq wskazae 
kandydatow do komisji konkursowej na druku sianowiqcym zalqcznik do niniejszego 
ogloszellia w termillie do 17.09.2021 r. roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urz~du lvllasta i 
GmillY Sochocin luh pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Miasta i Gminy Soc/zocin, ul. 
Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin. 
Kandydaci wskazani przez organizacje nie mogq bye prawnie i jaktycZllie powiqzani 
z organizacjq hiorqcq udzial w konkursie. 

Wymagana dokumentacja 

1) Prawidlowo wypelniony formularz stanowi<:tcy ill 1 do Rozporz'1dzenia 
Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 2018 r. w 

i ramowych wzorow urnow dotycz<:tcych . zadan publicznych oraz 
tych ( U.z 18r., 2057). 

podpisane upowaznione do woli, z wplsem w 
Krajo\Vym Sqdo\Vyrn, innym lub odpowiedniej 

Ponadto o 	 dokumentow: 

nie podlega wpisowi w Krajowym 
potwierdzonq za z kopiy aktualnego \Vyciqgu z 
ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzaj~cy status pra\\tny Odpis musi bye 
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, od zostal wydany, 

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji skladajqcych wspoln<:t 
z Krajowego lub wlasciwego ...>"",'ctn dokument 

potwierdzajqcy do dzialania w imieniu oferenta(-ow), 



- kopiy umowy Iub statutu sp6lki potwierdzonq. za zgodnosc z orygina1em - w przypadku gdy 
oferent jest sp61kCj. prawa handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. 0 dzia1alnosci pozytku publicznego i 0 wo1ontariacie, 

2) w przypadku, gdy oferta skladana jest przez wiycej niz jednego oferenta, kazdy z oferent6w 
zobowi'l,zany jest do zal'l,czenia wszystkich dokument6w wymienionych w pkt. 1 

XI. Zrealizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju 
oraz wysokosc srodk6w publicznych przeznaczonych na ich realizacj(( w 2019r. i 2020r. 
Bunnistrz Miasta i Gminy Sochocin przeznaczyl na realizacjy tego rodzaju zadan: 

- w roku 2019 - 0,00 zl 
- w roku 2020 - 0,00 zl 

Dodatkowe informacje moina uzyskac w Urz((dzie Miasta i Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 
9, pok. 23, tel. (23) 661 8001 w. 48 (Grai:yna Nurzynska). 



W6jta Gminy Sochocin 

ZGLOSZENIE KANDYDATURY NA CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. Imiy i kandydata na Komisji: 

2. kontaktowe (telefon, 

3. Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego wart. 3 Ust. 3 ustawy 0 

pozytku publicznego 0 wolontariacie kandydata na 

konkursowej: 

czytelny podpis przedstawiciela organizacji piecziftka organizacji 

ze umozliwiono mi "Klauzuli o zasadach 

danych osobowych przez Sochocin przy komisji konkursowej 

ocemaFlcej wnioski w konkursie "wspieranie idei samorzqdowej, w tym wdrazanie 
program6w pobudzania aktywnosci obywatelskiej". 

podpis kandydata na czlonka Komisji konkursowej 



Klauzula informacyjna 

z wymogami Rozporzqdzenj(l Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie oCluony osob jizycZIlych w Z przetwarzal1iem dal1ych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oral uchy/en/a dyrektywy 95146IWE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie 
danych) - da/ej rownieijako "RODO',), iriformujemy PaniqlPalla 0 zasadach przetwarzania PanilPana danych 
osohowych oraz 0 prawach Z zakresu OCI!rOflY danych osobowych przyslugujqcych Pafll/Panu na gruncie RODO. 
1. Adminis/ratorem PanilPana dallycll osobowych jest Gmilltl SOc/lOcill, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Soclwcill(daiej 

rownietjako "ADO") 
2. W celu uzysk{fnia wit;cej informacji 0 przetwarzaniu PanilPana danych osobowych mote skontaklowac si? 
Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za posrednictwem poczty e/ektroniczl1ej, adres e-mail: 

iod@soclwcin.pl 
3. Dane osobowe 	 w celu udziaro w pracach komisji konkursowej 

idei w tym wdrazanie 

4. Podstawq prawnq Panstwa danych osobowych jest art. 9 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (art. 6 ust. I lit. c RODO) oraz w zakresie Pani/Pana danych kontaktowych - art. 6 Ust. I lit. 

e RODO - niezb~dne do zadania w interesie publicznym. 

5. 	 ADO bedzie przetwarzal nast~pujqce Panstwa osobowych: dane identyfikacyjne 

dane kontaktowe numer 

6. P{lIlstwa dane osobowe bfdq przelwarzane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami przez okres 10 lat po 
zakonczeniu sprawy. 

7. W zwiqzku z przefwarzaniem danych, odbioreami PanilPan(l danycll osobowych mogq bye podmiolY, kt6re l1a 
podstawie slosownycl, um6w podpi.mnych z ADO przelwarzajq dane osobowe dla kt6rych administratorem 
danycll osobowycll jest ADO. 

8. W zwiqzkll Z przelwarzaniem Panl/Paua danych osobowycll przysillgujq Panl/Panu, po speinieniu przeslanek 
okreflonych w RODO, nast'ipujqce uprawnienia: 

a. prawo dOSffPU do danycfl osobowycll, w tym prawo do uzyskania kopii Iyell danych; 
b. prawo do iqdania sprostowania (poprawiania) danyeh osobowyeh; 

c. prawo do iqdunia usullifda danych osobowycll; 
d. prawo do iqdania ograniczeflia przetwarzcwia danycll osohowyeh. 

9. W przypadku powzifda informaeji 0 niezgodnym z prawem przelwarzaniu przez ADO PaniIPana daf/yclt 
osobowycll, przysluguje PanilPanu prawo wllies/enia skargt do organu nadzorczego wlasciwego w sprawacll 

oc/lrony dUf/yell osobowych. (Prezesa UrZfdu Oellrony Danych Osobowyc/t). 

mailto:iod@soclwcin.pl

