
ZARZ1\DZENIE Nr 13/2019 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 lutego 2019 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj«; 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 (Oz. U. z 2018 r. poz. 450 z p6Zn. zm.) oraz § 19 pkt 1 Rocznego 
Programu Wsp61pracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarzCj.dowymi i innymi podmiotami 
prowadzCj.cymi dzialalnosc pozytku pub1icznego na 2019 rok, stanowiq.cego zalq.cznik do 
Uchwaly Nr II17/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2018 r. zarzq.dza si«, co 
nastypuje: 

§1.1. W6jt Gminy Sochocin oglasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarzCj.dowe 
oraz inne podmioty prowadzCj.ce dzialalnosc pozytku publicznego do skladania ofert na 
realizacjy w 2019 r. zadan publicznych Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania 
idei samorzCj.dowej, w tym wdrazania program6w pobudzania aktywnosci obywatelskiej. 

2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalClcznik do niniejszego 
zarzCj.dzenia. 

§2. Wykonanie zarzCj.dzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy. 

§3. ZarzCj.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

Sporzqdzit: 

Sprawdzit pod 

wzgl~dem 
Sprawdzil pod wzgl~dem 

formalno-prawnym 

data: 

podpis: 

mgr 

http:prowadzCj.ce


Zal<fcznik 
do nr 12019 
W6jta Gminy Sochocin 
z 181utego 9 r. 

OGLOSZENIE 

W6jt Gminy Sochocin oglasza otwarty ofert na i zadania publicznego 
w 2019 roku w i upowszechniania samorz<fdowej, w tym 
warunk6w do dzialania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania pobudzania 
aktywnosci obywatelskiej oraz zaprasza skladania 

I. Rodzaj zadania konkursowego: samorz<fdowej, w 
UHLL.a.IU'" program6w pobudzania aktywnosci obywatelskiej. 

n. Forma realizacji zadania: zlecenie realizacji publicznego nast,!pi w jego 
wspierania wraz z dotacji. 

In. Wysokosc srodkow 3 000,00 

IV. Zasady przyznawania dotacji. 

I. 	 Postypowanie konkursowe odbywac bydzie z uwzglydnieniem 
okreSlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia roku o dzialalnosci pozytku 
pUblicznego i 0 wolontariacie. 

2. 	 0 dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mog<f 
pozarz'!dowe i podmioty, 0 mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z 

r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (dalej 
oferenci). 

3. 	 W przypadku wsp6lpracy oferenta realizacji zadania publicznego z jednostk<f 
organizacyjn<f lub osob<f prawn'! Gminy Sochocin, 0 zaangazowania 
tego podmiotu w nalezy w formularzu oferto"''Ym. 

4. 	 Oferty, wymog6w formalnych, me podJegac rozpatrywaniu 
wzgl((dem n'lF'r>nnn.f{' 

5. 	 W6jt Gminy Sochocin sobie prawo do: 
1) konkursu ofert bez podania przyczyny, w czysci lub w calosci; 
2) zwiykszenia vvysokosci publicznych na realizacjy 

w trwania konkursu; 
3) dofinansowania oferty lub 

niedofinansowania 
wysokosci 

6. 	 Wyniki otwartego konkursu podlegaj,! trybowi odwoiawczemu. 
7, 	 Dotacje mozna na zadan publicznych w nastypuj,!:cych zakresach 

dzialalnosci: 
- dzialalnosc rozw6j 
- dzialalnosc na rzecz dzieci i 
- upowszechnianie kultury, tradycji i historii lokalnej, 
- przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym; 

http:UHLL.a.IU


osobol,.vych ( 
2009 r. 0 

8. 	 Dofinansowanie ze gminy moze przekroczyc 60% calkowitych kosztow 

9. 	 Wa110sc wkladu wlasnego w stosunku kwoty nie moze 

30 %, w tym wat10sc finansowa w stosunku do kwoty dotacji 10% . 

V. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umo\vy do dnia 31.1 J9r. 

VI. Miejsce realizacji zadania: LU.u'l",,,,, terytorialny U~L''''L''U Gminy Sochocin. 

Warunki realizacji zadania publicznego 

1. 	 Zadanie przedstawione w moze bye realizowane wsp61nie kilku 
jezeli zostala wsp61nie, z a11. 14 ust. ustavvy z dnia 24 
2003 0 dzialalnosci pozytku i 0 wolontariacie. W przypadku realizowarua 
zadania wsp61nie odpowiadajq solidamie za ...."ULL"'." I 

nT>=.r"',ur"", 

zobowiqzany do 

18 r. 0 ochronie 


18 r., poz.1 z pOln. zam.)oraz z dnia 27 

publicznych (Dz. U. z 17 r. 2077 z zm.). 


z dnia 10 

niebydqcy stronq umowy". 

4. 	 W przypadku, gdy podatnikiem podatku zas 
okreslonego w umowie w srodk6w finansowych uzyskanych 

powiqzana z czynnosciami podJegajqcymi opodatkowaniu 
z 

r'V'uu,",,,n.IJ 

towarow i uSfUg, oferent zobowiq.zany do zwrocenia kwoty stanowiq.cej r6wnowat1ose 
kwoty podatku naliczonego, jaka moze zostac uwzglydniona w 
podatku VAT 

Srodki dotacji bye pr2:eZllaczorle wy1llcznie na niezbf;dne wydatki dokonywane w celu 

3. W przypadku planowania zlecenia cZysci podmiotowi powinien 
informacjy Informacjy ty oferent 

Ul1J,I'-.:>L'-Lca W w dzia1ania realizowany przez podmiot 

prawidlowej realizacji zadania 
Srodki nie mog,,! bys pr2:ezllaczoI 

przy udziale kt6rych byd,,! 

m.lI1. opieka 

i temu podobne wydatki. 

powinny posiadac kwalifikacje 

VIII. Termin skladania ofert 
terminie do 12.03.2019 roku do godz. 16:00 w 

Gminy Sochocin lub na Urzqd Gminy Sochocin, 
zlozy6 w 

ul. 110 Sochocin (liczy data wplywu do Urz((du). 

Tryb i kryteria stosowane wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru 
1. 	 Dceny formalnej i zlozonych ofert dokona komisja konkursowa powolana 

W6jta Gminy opiniowania ofert. 

http:r'V'uu,",,,n.IJ


2. komisja konkursowa ~~~'~rI'~r,'" co do 
W'Yboru 

3. Wybor skladania 
Wyniki wiadomosci publicznej na stronie 

internetowej ":':"":'':'''':'':''':':':'':'::.::::.!!.::!.!:;.!.!!:.I;':':'' Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszen 
Urzydu Gminy :so(:.:no,cm 

Przy ocenie zostanq wziyte pod uwag(( nastypujqce 	 ktore punk to wane : 
1. zgodnosc z mmeJszym konkursowym - 0-10 pkt, 
2. jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy ktorych L..UUCUH 

-	 0-20 pkt, 

- 0-20 pkt, 

nie mniej 

Organizacje pozarzqdowe oraz podmioty mogq wskazac 
kandydatOw do komisji konkursowej na druku stanowi(lcym do 
ogloszenia w terminie do 12.03.2018 roku do 16:00 w Sekretariacie UrUldu 
Sochocin lub pocztq tradycyjnq na adres: Urzqd Gminy Soclwcin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 

Sochocin. 
Kandydaci wskazani nie mogq bye prawnie ifaktycznie powiqzani 

z organizacjq biorqcq lIdzial w konkursie. 

x. Wymagana dokumentacja 

1) Prawidlowo \vypelniony formularz oferty stanowiqcy zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia 
Rodziny, Pracy i Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow 

i ramowych wzorow realizacji publicznych oraz wzorow sprawozdail 
tych zadail , podpisane upowaznione do oswiadczen woli, 

z wpisem w Rejestrze innym lub odpowiedniej 
ewidencji. 

proS! Sly 0 nastypujqcych dokumentow: 

Rejestrze Sqdowym- w 
potwierdzonq za z Innego lub 

ewentualnie oferenta. 
wydany, 

- w przypadku wyboru innego sposobu . oferentow skladajqcych wsp6ln<1 niz 
\vynikajqcy z Rejestru 1ub innego wlasciwego dokument 

do dzialania w imieniu oferenta(-6w), 



- kopi y umowy lub statutu sp61ki potwierdzon~ za zgodnosc z oryginalem - w przypadku gdy 
oferent jest sp61k~ prawa handlowego, 0 kt6rej mowa wart. 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~zany jest do zal~czenia wszystkich dokument6w wymienionych w pkt. 1 

XI. Zrealizowane przez Wojta Gminy Sochocin zadania tego samego rodzaju oraz 
wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na ich realizacj~ w 2017r. i 2018r. 
W6jt Gminy Sochocin przeznaczyl na realizacjy tego rodzaju zadan: 

- w roku 2017 - 0,00 zl 
- w roku 2018 - 3000 zl 

Dodatkowe informacje mozna uzyskac w Urz-rdzie Gminy Sochocin, uI. Guzikarzy 9, pok. 
23, tel. (23) 661 8001 w. 48 (Graiyna Nurzynska). 



ZalC)cznik 
do ogloszenia 
W6jta Gminy Sochocin 

ZGLOSZENIE KANDYDATURY NA CZLONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 

1. 	 Imi(( i nazwisko kandydata na czlonka Komisji: 

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

3. 	 Nazwa organizacji pozarz'ldowej lub podmiotu wymienionego wart. 3 ust. 3 ustawy 0 

dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie zglaszajC)cej kandydata na czlonka 

Komisji konkursowej: 

czytelny podpis przedstawiciela organizacji 	 pieczC)tka organizacji 

Oswiadczam, ze umozliwiono mi zapoznanie si~ tresciq "Klauzuli informacyjnej 0 zasadach 

przetwarzania danych osobowych przez Gmin~ Sochocin przy realizacji prac komisji konkursowej 

oceniaj'lcej wnioski w konkursie "wspieranie i upowszechnianie idei samorz~dowej, w tym wdrazanie 

programow pobudzania aktywnosci obywatelskiej". 

podpis kandydata na czlonka Komisji konkursowej 

•••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Par/amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrollY osob jiZYCZllych w zwiqzku z przetwarzalliem dallych osobowych i w sprawie 
swobodllego przeplywu takich dallycll oraz uchylellia dyrektywy 95/461WE (ogo/ne rozporzqdzenie 0 ochrOllie 
danych) - da/ej rowniei jako "RODO''), lnformujemy PanlqlPalla 0 zasadach przetwarzania Pani/Palla danych 
osobowych oraz 0 prawac!t z zakresu ochrony danych osobowych przyslugujqcych Panl/Panu na gruncie RODO. 
I. Admillistratorem PalliIPana danych osobowych jest Gmina Sochocin, ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin(da/ej 

rownietjako "ADO',) 
2. W celu uzyskania wifcej informacji 0 przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych moze skontaktowae sif 
Pani/Pan z l11speklorem Ocl/rony DanYc!1 Osobowycl/ za posrednictwem poczty eiektronicZllej, adres e-mail: 
iod@Sochocin.p/ 
3. Dane osobowe bydq przetwarzane wylqcznie w celu udziaru w pracach komisji konkursowej oceniajqcej wnioski 
w konkursie" wspieranie i upowszechnianie idei samorzqdowej, w tym wdrazanie program6w pobudzania 
aktywnosci obywatelskiej". 
4. Podstawq prawnq przetwarzania Paftstwa danych osobowych jest art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (art. 6 ust. ] lit. c RODO) oraz w zakresie Pani/Pana danych kontaktovvych - art. 6 ust. ] lit. 
e RODO - przetwarzanie jest niezbydne do wykonania zadania realizowanego w interesie pUblicznym. 
5. ADO bydzie przetwarzai nastypujqce kategorie PaJ1stwa danych osobowych: dane identyfIkacyjne (imiy 
i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). 

6. Patistwa dalle osobowe bfdq przetwarzane zgodnie z obmviqzujqcymi przepisami przez okres JO fat po 

zakOl1czellili sprawy. 
7. W zwiqzku z przetwarzaniem danycll, odbioreami Pani/Pana danych osobowycll mogq bye podmioty, More na 
podstawie stosownycll umow podpisanych z ADO przetwarzajq dane osobowe dla ktOrych administratorem 

danycll osobowych jest ADO. 
8. W zwiqzku z przetwarzaniem Palll/Palla dallych osobowych przyslugujq PallilPallu, po spelnieniu przeslallek 

okresionycll w RODO, nastfpujqce uprawnienia: 
a. prawo dostfpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. prawo do zqdania spros/owania (poprawiania) danych osobowych; 
c. prawo do iqdania llsunifcia dallych osobowycll; 
d. prawo do iqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

9. W przypadku powzifcia informacji 0 niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana dallych 
osobowycl1, przysluguje Pani/Panu prawo wniesiellia skargi do organu nadzorezego wfasciwego w sprawaeh 
oel/rony danycll osobowycll. (Prezesa UrZfdu Oellrony Danych Osobowyeh). 

mailto:iod@Sochocin.p



