
ZARZl\DZENIE Nr 5/2017 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 13.01.2017r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj~ w 2017r. zadan 
publicznych gminy zleconych przez W6jta Gminy Sochocin do realizacji organizacjom 
pozarz~dowym i innym podmiotom oraz powolania Komisji Konkursowej do zlozonych 
ofert. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publicznego i 0 wolontariacie (tj. Dz. U. z 20 16r. poz. 1817 ) oraz §19 zahtcznika do 
Uchwal:y Nr XVIIII14512016 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie 
przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz/:tdowymi 
oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2017 rok zarz'tdza si~, co nast~puje: 

§1.1 W6jt Gminy Sochocin oglasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje 
pozarz'tdowe oraz inne podmioty prowadz'tce dzialalnos6 pozytku publicznego do skladania 
ofert na realizacj~ w 2017r. zadan publicznych Gminy z zakresu aktywnego stylu zycia. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mow a w ust. 1 stano wi zal'tcznik do niniejszego 
zarz/:tdzenia. 

§2. W celu zaopiniowania ofert zlozonych w konkursie, 0 ktorym mowa w § 1, W6jt Gminy 
Sochocin powoluje Komisj~ Konkursow't w skladzie: 

1) Agnieszka Wronska 
2) Kamil D'tbrowski 
3) Kamil Wojciechowski 

§3. Wykonanie zarz'tdzenia powierza si~ Kierownikowi Wydzialu Kadr, Oswiaty i Spraw 
Organizacyjnych. 

§ 4. Zarz'tdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik 
do Zarzqdzenia nr 5/2017 
W 6jta Gminy Sochocin 
z dnia 13.01.2017r. 

OGLOSZENIE 

W6jt Gminy Sochocin oglasza I otwarty konkurs ofert na realizacj~ w roku 2017 zadania 
publicznego w zakresie sprzyjania aktywnemu stylowi zycia oraz zaprasza do skladania ofert. 

§ 1. Rodzaj zadania i wysokosc srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacj~ 

zadania. 

1. 	 Zlecenie realizacji zadania publicznego nastqpi w formie jego wspierania wraz z 
udzieleniem dotacji. 

2. 	 Szczeg610we informacje dot. zadania zawiera ponizsza tabela. 

1. Nazwa zadania konkursowego: Wspieranie 

2. Forma realizacji zadania: wsparcie 

3. 	 Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi 

Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkanc6w 
Gminy Sochocin. W zakres zadania mogq wchodzic: 

- imprezy sportowe i rekreacyjne dla mieszkanc6w Gminy Sochocin 
- imprezy 0 charakterze rodzinnym promuj'l:ce aktywnosc ruchow'l: dzieci 
i mlodziezy, osob doroslych oraz rekreacj~ mieszkanc6w Gminy 

Dofinansowanie moze dotyczyc: 
- zakup puchar6w, medali, nagr6d, sprz~tu sportowego, 

- wynajem obiekt6w, 

- wynajem sprz~tu, 


- wyzywienie, 

- wynagrodzenie kadry szkol'l:cej, 

- obsluga techniczna, medyczna i s~dziowska, 


- ubezpieczenie oc wydarzenia i nnw uczestnikow, 

- przygotowanie lub zakup materia16w prornocyjnych z uwzgl~dnieniern obowi'l:zku 

umieszczenia na nich informacji 0 wsp61finansowaniu zadania przez Gmin~ Sochocin, 

- koszt6w obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (obsluga finansowo

ksi~gowa lub prawna). 


Przy ocenie oferty b~d'l: brane pod uwag~ w szczeg61nosci: 

- doswiadczenie w organizacji imprez 0 podobnym charakterze, 

- liczba uczestnik6w imprezy i atrakcyjnosc dla odbiorc6w, 


Osoby przy udziale ktorych b~d'l: realizowane zadania powmny posiadac wlaSciwe 
kwalifikacje m.in. s~dziowie, opieka medyczna. 
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A. Srodki przeznaczone na realizacj~ zadania: 5 000,00 zl 

is Termin realizacji zadania: od 08.02.2017 do 31.12.2017 

16. Miejsce realizacji zadania: Gmina Sochocin 

§ 2. Zasady przyznawania dotacji 

1. 	 Post~powanie konkursowe odbywae si~ b~dzie z uwzgl€tdnieniem zasad 
okreslonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziala1nosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie. 

2. 	 0 przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mog'l si~ ubiegae 
organizacje pozarz'ldowe 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 wsp61pracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostk'l 
organizacyjn'llub osob'l prawn'l Gminy Sochocin, informacje 0 sposobie zaangai:owania 
tego podmiotu w realizacj~ zadania nalezy przedstawie w formularzu ofertowym. 

4. 	 Oferty, kt6re nie spelni'l wymog6w formalnych, nie b~~ podlegae rozpatrywaniu pod 
wzg1~dem merytorycznym. 

5. 	 W6jt Gminy Sochocin zastrzega sobie prawo do: 
1) uniewaznienia konkursu ofert bez podania przyczyny, w cz€tsci lub w calosci; 
2) zwi~kszenia wysokosci srodk6w pUblicznych przeznaczonych na realizacj~ zadania 

w trakcie trwania konkursu; 
3) dofinansowania wi~cej niz jednej o ferty , dofinansowania jednej oferty 1ub 

niedofinansowania zadnej z ofert. 
4) zmniejszenia wysokosci wnioskowanego dofinansowania . 

6. 	 Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegaj'l trybowi odwolawczemu. 

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego 

1. 	 Zadanie przedstawione w ofercie moze bye realizowane wsp6lnie przez kilku oferent6w, 
jezeli oferta zostala zlozona wsp6lnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku 0 dziala1nosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. W przypadku 
realizowania zadania wsp61nie - oferenci odpowiadaj'l solidarnie za realizacj~ zadania. 

2. 	 Dopuszcza si~ pobieranie swiadczen pieni~znych od odbiorc6w zadania publicznego pod 
warunkiem, ze oferent realizuj'lcy zadanie publiczne prowadzi dzialalnos6 odplatn'l 
pozytku publicznego, z kt6rej przych6d przeznacza na dzialalnos6 statutow'l. 

3. 	 Ofere nt, realizuj'lc zadanie, zobowi'lzany jest do stosowania przepis6w prawa, 
w szczegolnosci 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 f. 0 finansach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870 z p6in. zm.). 

4. 	 W przypadku p1anowania zlecania cz~sci zadania innemu podmiotowi oferent powinien 
uwzgl~dni6 tak'l informacj~ w skladanej ofercie. Informacj~ t~ oferent 
umieszcza w harmonogramie w kolumnie "Zakres dzialania realizowany przez podmiot 
nieb~d'lcy stron'l umowy". 

5. 	 W przypadku, gdy oferentjest czynnym podatnikiem podatku VAT, zas realizacja zadania 
okreslonego w umowie w ramach srodk6w finansowych uzyskanych z budzetu Gminy 
Sochocin b~dzie powiqzana z czynnosciami podlegaj'lcymi opodatkowaniu podatkiem od 
towar6w i uslug, oferent zobowiqzany b~dzie do zwr6cenia kwoty stanowi'lcej 
r6wnowartose kwoty podatku VAT naliczonego, jaka moze zostae uwzgl~dniona w 
rozliczeniu podatku VAT nalemego. 

§ 4. Skladanie ofert 
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1. 	 Ofert~, na druku zgodnym ze wzorem okreslonym w aktualnym rozporz'ldzeniu ministra 
wlaSciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotycz'lcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania, naleZy zlozyc w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2017 
roku do godz. 16:00 w Sekretariacie Urz~du Gminy Sochocin lub poczt'l tradycyjn'l na 
adres: Urz'ld Gminy Sochocin, uL Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin (liczy si~ data wplywu). 

§ 5. Wymagana dokumentacja 

1. 	 Obligatoryjnie nalezy zloZyc: 
1) 	 potwierdzenie zlozenia oferty, podpisane przez osoby upowaznione do skladania 

oswiadczen woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze S'ldowym, innym rejestrze 
lub ewidencji. 

2) 	 w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze S'ldowym
potwierdzon'l za zgodnosc z oryginalem kopi~ aktualnego wyci<tgu z innego rejestru 
lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzaj'lcy status prawny oferenta. 
Odpis musi bye zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy 
zostal wydany 

3) 	 w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferent6w skladaj'lcych ofert~ 
wsp61n'l niz wynikaj'lcy z Kr~owego Rejestru S'ldowego lub innego wlasciwego 
rejestru - dokument potwierdzaj'lcy upowa.znienie do dzialania w imieniu oferenta(
6w); 

4) 	 kopi~ umowy lub statutu sp6lki potwierdzon'l za zgodnosc z oryginalem - w 
przypadku gdy oferent jest sp6lk'l prawa handlowego, 0 kt6rej mowa w art. 3 ust. 3 
pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie. 
2. 	 W przypadku, gdy oferta skladana jest przez wi~cej niz jednego oferenta, kaZdy z 

oferent6w zobowi'lzany jest do za1'lczenia wszystkich dokument6w wymienionych w ust 
1 pkt 2-4. 

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

1. 	 Oceny merytorycznej zlozonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. 
2. 	 Po ocenie merytorycznej zlozonych ofert komisja konkursowa przedlozy rekomendacje co 

do wyboru ofert W 6jtowi Gminy Sochocin. 
3. 	 Wyb6r oferty nast~i w terminie do 21 dni od uptywu daty terminu sktadania ofert. 
4. 	 Wyniki otwartego konkursu ofert zostan'l podane do wiadomosci pUblicznej (w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Sochocin oraz na stronie 
intemetowej \Vww.sochocin.pl). 

§7. Zrealizowane przez W6jta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz 
wysokosc srodk6w publicznych przeznaczonych na ich realizacj~ w 2016r. i 2017r. 
W6jt Grniny Sochocin przeznaczyl na realizacj~ tego rodzaju zadan: 

- wroku 2016 - 5000,00 zl 
- w roku 2017 - 0 zl 

Dodatkowe informacje moina uzyskac w Wydziale Kadr, O§wiaty i Spraw Organizacyjnych 
Urzfdu Gminy Sochocin, uI. Guzikarzy 9, pok. 21, tel. (23) 661 80 01 w. 16 (D~browski Kamil). 

~ 
Andrzej Romatowski 
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