
ZARZf\DZENIE Nr 19/2018 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 marca 2018r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjC( zadania publicznego 
w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorz~dowej, w tym tworzenia warunk6w 
do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania program6w pobudzania 
aktywnosci obywatelskiej 

Na podstawie art. 13 ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z p6Zn. zm.) oraz § 19 pkt 1 
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi i innymi 
podmiotami prowadz~cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2018 rok, stanowi~cego 
zal~cznik do Uchwaly Nr XXX/22912017 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2017 r. 
zarz~dza siy, co nastypuje: 

§1.1. W6jt Gminy Sochocin oglasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarz~dowe 
oraz inne podmioty prowadz~ce dzialalnosc pozytku publicznego do skladania ofert na 
realizacjy w 2018 r. zadan publicznych Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania 
idei samorz~dowej, w tym tworzenia warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek 
pomocniczych i wdrazania program6w pobudzania aktywnosci obywatelskiej. 

2. TreSe ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. lstanowi zalqcznik do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§2. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§3. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporz~dzil : 



Zal<j.cznik 
do Zarz<j.dzenia nr 19/2018 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 2 marca 2018 r. 

OGLOSZENIE 

W6jt Gminy Sochocin oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorz<j.dowej, w tym tworzenia 
warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania program6w pobudzania 
aktywnosci obywatelskiej oraz zaprasza do skladania ofert. 

I. Rodzaj zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie idei samorz<j.dowej, w tym 

tworzenia warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazanie programow 
pobudzania aktywnosci obywatelskiej. 

II. Forma reaJizacji zadania: zlecenie realizacji zadania publicznego nast<j.pi w formie jego 
wspierania wraz z udzieleniem dotacji. 

III. Wysokosc srodk6w 3 000,00 zl. 

IV. Zasady przyznawania dotacji. 

1. 	 Postypowanie konkursowe odbywac siy bydzie z uwzglydnieniem zasad 
okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2. 	 0 przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mog<j. siy ubiegac 
organizacje pozarz<j.dowe i podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (dalej jako 
oferenci). 

3. 	 W przypadku wsp6lpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostk<j. 
organizacyjn<j. lub osob<j. prawn<j. Gminy Sochocin, informacje 0 sposobie zaangazowania 
tego podmiotu w realizacjy zadania nalezy przedstawic w formularzu ofertowym. 

4. 	 Oferty, kt6re nie spelni<j. wymog6w fonnalnych, nie byd<j. podlegac rozpatrywaniu pod 
wzglydem merytorycznym. 

5. 	 W6jt Gminy Sochocin zastrzega sobie prawo do: 
1) uniewainienia konkursu ofert bez podania przyczyny, w cZysci lub w calosci; 
2) zwiykszenia wysokosci srodk6w pUblicznych przeznaczonych na realizacjy zadania 

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

niedofinansowania zadnej z ofert. 
4) zmniejszenia wysokosci wnioskowanego dofinansowania 

6. 	 Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegaj<j. trybowi odwolawczemu. 
7. 	 Dotacje mozna uzyskac na realizacjy zadaii. publicznych w nastypuj<j.cych zakresach 

dzialalnosci: 
- dzialalnosc wspomagaj<j.c<j. rozw6j wsp61not i spolecznosci lokalnej, 
- dzialalnosc na rzecz dzieci i mlodziezy, 
- upowszechnianie kultury, sztuki, kultury fizycznej, tradycji i historii lokalnej, 
- przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym; 

http:nast<j.pi


8. 	 Dofinansowanie ze srodk6w gminy nie moze przekroczye 60% calkowitych koszt6w 

realizacji zadania, 


9. 	 Wartose wkladu wlasnego w stosunku do kwoty dotacji nie moze bye mniejsza niz 

30 %, w tym wartose finansowa w stosunku do kwoty dotacji 10% . 

V. Termin realizacji zadania: 10.04.2018r - 31.12.2018r. 

VI. Miejsce realizacji zadania: zasiyg terytorialny dzialania Gminy Sochocin 

VII. Warunki realizacji zadania publicznego 

1. 	 Zadanie przedstawione w ofercie moze bye realizowane wsp6lnie przez kilku oferent6w, 
jezeli oferta zostala zlozona wsp61nie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. W przypadku realizowania 
zadania wsp6lnie - oferenci odpowiadajq solidamie za realizacjy zadania. 

2. 	 Ofere nt, realizujqc zadanie, zobowiqzany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczeg6lnosci ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1870 z p6Zn. zm.). 

3. 	 W przypadku planowania zlecenia czysci zadania innemu podmiotowi oferent powinien 
uwzglydnie takq infomlacjy w skladanej ofercie. Informacjy ty oferent 
umieszcza w harmonogramie w kolumnie "Zakres dzialania realizowany przez podmiot 
niebydqcy stronq umowy". 

4. 	 W przypadku, gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku V AT, zas realizacja zadania 
okreslonego w umowie w ramach srodk6w finansowych uzyskanych z budzetu Gminy 
Sochocin bydzie powiqzana z czynnosciami podlegajqcymi opodatkowaniu podatkiem od 
towar6w i uslug, oferent zobowiqzany bydzie do zwr6cenia kwoty stanowiqcej r6wnowartosc 
kwoty podatku V AT naliczonego, jaka moze zostae uwzglydniona w rozliczeniu podatku 
VAT naleznego. 

Srodki dotacji mogq bye przeznaczone wylqcznie na niezb~dne wydatki dokonywane w celu 

prawidlowej realizacji zadania lqcznie z kosztami obslugi zadania. 

Srodki nie l110gq bys przeznaczone na sfinansowanie kar, grzywien i temu podobne wydatki. 

Osoby przy udziale kt6rych bydq realizowane zadania powinny posiadae wlasciwe kwalifikacje 

m.in. sydziowie, opieka medyczna 

VIII. Termin skladania ofert 

Oferty nalezy zlozye w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2018 roku do godz. 16:00 w 


Sekretariacie Urzydu Gminy Sochocin lub pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Sochocin, 


ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (liczy si~ data wplywu do U rz~du). 


IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 
1. 	 Oceny formalnej i merytorycznej zlozonych ofert dokona komisja konkursowa powolana 

przez W 6jta Gminy Sochocin w celu opiniowania ofert. 



2. 	 Po ocenie merytorycznej zlozonych ofert komisja konkursowa przedlozy rekomendacje co do 
wyboru ofert W6jtowi Gminy Sochocin. 

3. 	 Wyb6r oferty nast~pi w terrninie do 14 dni od uplywu terrninu skladania ofert. 
Wyniki otwartego konkursu ofert zostanq podane do wiadomosci publicznej na stronie 

internetowej www.sochocin.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen 
Urzydu Gminy Sochocin. 

Przy ocenie oferty zostanq wziyte pod uwagy nastypujqce kryteria, kt6re bydq pUnktowane : 

1. 	 zgodnose oferty z niniej szym 0 gloszeniem konkursowym - 0-10 pkt, 

2. jakose wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych zadanie bydzie 
realizowane - 0-20 pkt, 

3. mozliwose realizacji zadania publicznego przez oferenta w tym zasoby kadrowe - 0-20 pkt, 

4. 	 kalkulacjy koszt6w - zasadnose i wsp6lmiernose koszt6w w stosunku do 

planowanych rezultat6w - 0-10 pkt, 

5. planowany wklad wlasny oferenta (rzeczowy, osobowy, finansowy) - 0-10 pkt, 


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


7. jakose dotychczasowej wsp61pracy organizacji z gminq - 0-10 pkt. 

Wsparcie otrzyma oferta, kt6ra uzyskala najwiyksz~ liczby punkt6w, przy czym nie mniej niz 50% 

og6Jnej wartosci punkt6w. 


Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust.3 llstawy mogq wskazae 
kandydat6w do komisji konkursowej na druku stanowiqcym zalqcznik do niniejszego 
ogloszenia w terminie do 26.03.2018 roku do godz. 16:00 w Sekretariacie UrZfdu Gminy 
Sochocin fub pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Sochocin, uf. Guzikarzy 9, 09-110 
Sochocin. 
Kandydaci wskazani przez organizacje nie mogq bye prawnie i jaktycznie powiqzani z 
organizacjq biorqcq udzial w konkursie. 

X. Wymagana dokumentacja 

1) Prawidlowo wypelniony formularz oferty stanowiqcy zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert 
i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan 
z wykonania tych zadail , podpisane przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen woli, 
zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sqdowym, innym rejestrze lub odpowiedniej 
ewidencji . 

Ponadto prosi siy 0 zlozenie nastypujqcych dokument6w: 

- w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sqdowym
potwierdzonq za zgodnose z oryginalem kopiy aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub 
ewidencji, ewentualnie ilmy dokument potwierdzajqcy status prawny oferenta. Odpis musi bye 
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany, 

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferent6w skladajqcych oferty wsp6lnq niz 
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub inn ego wlasciwego rejestru - dokument 
potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta( -6w), 

http:www.sochocin.pl


- kopiy umowy lub statutu sp61ki potwierdzon~ za zgodnosc z orygina1em - w przypadku gdy 
oferent jest sp61k~ prawa handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. °dzia1alnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 

2) w przypadku, gdy oferta sk1adana jest przez wiycej niz jednego oferenta, kazdy z oferent6w 
zobowi~zany jest do za1~czenia wszystkich dokument6w wymienionych w pkt. 1 . 

XI. Zrealizowane przez W6jta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz 
wysokosc srodk6w puhlicznych przeznaczonych na ich realizacj~ w 2017r. i 2018r. 
W6jt Gminy Sochocin przeznaczy1 na realizacjy tego rodzaju zadan: 

- w roku 2017 - 0,00 zl 
- w roku 2018 - 0,00 zl 

Dodatkowe informacje mo:ina uzyskac w Urzl(du Gminy Sochocin, ul. Guzikarzy 9, pok. 23, tel. 
(23) 661 8001 w. 48 (Gra:iyna Nurzynska). 

W6.)'1/ 

Andrze.i ~toU!Ski 



Zahtcznik 
do ogloszenia 
W6jta Gminy Sochocin 

ZGLOSZENIE KANDYDATURY NA CZLONKA KOlVIISJI KONKURSOWEJ 

1. 	 Imiy i nazwisko kandydata na czlonka Komisji: 

2. 	 Dane kontaktowe (telefon, e-mail): 

3. 	 Nazwa organizacji pozarzitdowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie zglaszajitcej kandydata na czlonka 

Komisji konkursowej: 

czytelny podpis przedstawiciela organizacji 	 pieczittka organizacji 

WyraZam zgody na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w przedstawionych dokumentach, zgodnie z ustawit z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 oclu'onie 

danych osobowych. 

podpis kandydata na czlonka Komisji konkursowej 


