Elektronicznie podpisany przez:
Kamil Ładziak - Wójt Gminy Bełchatów
dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017
WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań
na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań na rzecz promocji i
ochrony zdrowia, wspierania działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspierania działań
w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
446 z późn. zm.) art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXVII/273/2016 Rady
Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 r. zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie: wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju
edukacji, kultury i sztuki, wspierania działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wspierania
działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego
konkursu ofert.
2. Zadania o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych
w § 6 ust. 1-6 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, przyjętego Uchwałą Nr
XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bełchatowie,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bełchatowie przy ul.
Kościuszki 13.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Sprawy Społecznych Gminy
Bełchatów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2017
Wójta Gminy Bełchatów
z dnia 16 stycznia 2017 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Bełchatów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w
zakresie:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa;
2) Wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
3) Wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
4) Wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia;
5) Wspierania działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego;
6) Wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
oraz zaprasza do składania ofert podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
I. Rodzaj zadania objętego konkursem oraz wysokość środków publicznych przewidzianych na jego
realizację:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa poprzez:
1) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z
terenu Gminy Bełchatów;
2) wspieranie działań sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
3) dofinansowanie przejazdów na zawody reprezentantów Gminy Bełchatów;
4) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży;
5) wspieranie udziału klubów sportowych w rozgrywkach;
6) zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych;
7) organizowanie rajdów, turniejów i zawodów sportowych;
8) zakup nagród, medali i upominków na zawody, turnieje i rajdy;
9) działania z zakresu utrzymania gminnych obiektów sportowych;
10) udostępnianie obiektów gminnych przy organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych;
11) stworzenie mieszkańcom Gminy Bełchatów oferty spędzania wolnego czasu;
12) promocja walorów turystycznych Gminy Bełchatów.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanego zadania wynosi 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).
2. Wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki poprzez:
1) rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez
kulturalnych, okolicznościowych, podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców Gminy
Bełchatów adekwatnych do potrzeb różnych grup wiekowych;
2) organizacja konkursów i olimpiad;
3) zakup nagród na konkursy i olimpiady;
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4) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje lokalne;
5) podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) promocję produktów lokalnych i regionalnych;
7) wzbogacenie życia kulturalnego Gminy Bełchatów poprzez działania artystyczne, w tym festiwale i warsztaty
artystyczne i twórcze.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanego zadania wynosi 40 000,00 zł
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).
3. Wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonychwykluczeniem społecznym poprzez:
1) prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów wspierających niezależne funkcjonowanie, skierowanych głównie
do osób niepełnosprawnych;
2) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
3) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
4) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich
dyskryminacji;
5) organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych;
6) wspieranie rehabilitacji
niepełnosprawnych.

prowadzonej

przez

organizacje

pozarządowe

działające

na

rzecz

osób

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanego zadania wynosi 15 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).
4. Wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia poprzez:
1) organizację działań o charakterze profilaktyki prozdrowotnej w tym badań i konsultacji lekarskich
2) wspieranie idei prozdrowotnych i przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy
Bełchatów;
3) prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
4) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
5) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń fizycznych i psychicznych;
6) promocja zdrowego odżywiania.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanego zadania wynosi 34 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).
5. Wspieranie działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez:
1) propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwo na akwenach wodnych, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2) współdziałanie z organami administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanego zadania wynosi 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
6. Wspierane działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez:
1) organizacja zawodów sportowo-pożarniczych; zakup pucharów i nagród;
2) prowadzenie instruktażu, szkoleń, treningów z zakresu ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego;
3) zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
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Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wskazanego zadania wynosi 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Do złożenia ofert w otwartym konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817), które spełnią następujące warunki:
1) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Bełchatów;
2) prowadzą działalność statutową zgodną z dziedziną zlecanego zadania;
3) dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi;
4) przedstawią poprawnie wypełniony formularz ofertowy na druku zgodnym ze wzorem określonym w
Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) oraz złożą go w terminie i w sposób
określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817) oraz
Programie współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok,
który stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku.
3. Zadania przewidziane do realizacji w roku 2017 w w/w zakresach określone zostały w Programie
współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, który stanowi Załącznik do Uchwały nr
XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku.
4. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania takiego zadania z udzieleniem dotacji na jego
dofinansowanie.
5. Ubiegając się o zlecenie wsparcia realizacji zadania Oferent zobowiązany jest do określenia
finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania publicznego
(określonego w dziale IV ust. 9, pkt. 1 oferty).
6. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania, środki
przeznaczone przez Gminę na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy Oferentów.
7. Organizacja powinna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie
zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
8. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
9. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki,
wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wspierania działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, wpierania działań z zakresu porządku i
bezpieczeństwa publicznego oraz wspierania działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności każdy podmiot
może złożyć maksymalnie dwie oferty w ramach jednego z w/w zadań z zastrzeżeniem, że będą one dotyczyły
różnych form realizacji danego zadania.
10. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11. Wójt Gminy Bełchatów zastrzega sobie prawo do:
1) dofinansowania więcej niż jednej oferty lub niedofinansowywania żadnej z ofert;
2) przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej w ofercie;
3) nie rozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.
12. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, urząd gminy oraz realizator
zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. Oferent
może również zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
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13. Oferta jest realizowana w kształcie zaakceptowanym przez Zlecającego zadanie publiczne.
14. Wójt Gminy Bełchatów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
15. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta
została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W
przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania. Oferta wspólna
musi wskazywać ponadto:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.
16. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu
postępowania administracyjnego.
17. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
18. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Wójt Gminy Bełchatów.
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadania, o których mowa w punkcie I, powinny być zrealizowane w terminie wskazanym w podpisanej
umowie, jednakże nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2017 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną
określone w umowie pomiędzy Gminą Bełchatów a Oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.
2. Dofinansowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz
GminyBełchatów i jej mieszkańców.
3. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną
umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1817).
4. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
5. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania
publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich
świadczeń składających się na realizowane zadanie.
6. Przyznana dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadań zawartych w ofercie bezpośrednio
związanych z realizacją zadania.
7. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi
standardami i przepisami prawa.
8. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie:
1) kosztów remontów i adaptacji pomieszczeń;
2) zakup gruntów, nieruchomości lub budowę budynków;
3) spłatę zaciągniętych pożyczek;
4) działalność gospodarczą, działalność polityczną i partyjną;
5) finansowanie kar, mandatów, grzywien oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
6) kosztów poniesionych na przygotowanie oferty;
7) zakup środków trwałych, których koszt jednostkowy przekracza 3 500,00 zł;
8) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy;

Id: 06B714C8-C3E5-4250-9528-8785669AA69C. Podpisany

Strona 4

9) innych kosztów nie związanych z realizacją zadania.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór
umowy stanowi Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1300).
10. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na
zasadach określonych w zawartej umowie.
11. Z wykonania zadania, objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację,
organizacja sporządza sprawozdanie, zgodnie ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
IV. Termin i warunki składania ofert:
1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego
2017 roku do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bełchatowie (I piętro), ul. Kościuszki 13, 97-400
Bełchatów lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na w/w adres (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie
data stempla pocztowego).
2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w kopertach opisanych w następujący sposób: nazwa i adres
Oferenta oraz nazwa zadania publicznego, którego dotyczy oferta, tj.:
„OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA” lub
„OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU
EDUKACJI, KULTURY I SZTUKI”
lub
„OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” lub
"OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI I
OCHORNY ZDROWIA" lub
"OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PORZĄDKU I
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO" lub
"OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU
RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI„

WSPIERANIA

DZIAŁAŃ

W

ZAKRESIE

Wymagane dokumenty:
1) Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Wzór
oferty stanowi Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016
roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
2) Kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) przez co najmniej jedną z osób
upoważnionych do reprezentowania oferenta – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i
prawnym;
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z
KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta/oferentów;
4) Kserokopia statutu, potwierdzona (na każdej stronie) za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną z
osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
3. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 2 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie.
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4. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobligowany
jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie 2 ppkt. 2-4.
5. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentacji na każdej stronie.
6. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego załącznika ze
wskazaniem na pierwszej stronie każdej oferty, przy której ofercie się znajduje. Oferta złożona bez wymaganego
załącznika jest niekompletna.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Bełchatów w drodze zarządzenia.
2. Tryb i zasady działania komisji konkursowej zawarte są w niniejszym Ogłoszeniu oraz w § 12 Programu
współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok, który stanowi
załącznik do Uchwały Nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku.
3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert bierze pod uwagę kryteria, które wraz z punktacją
przedstawiają się następująco:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (ocena w skali 0-10 pkt);
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena
w skali 0-10 pkt);
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował
zadanie publiczne (ocena w skali 0-10 pkt);
4) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
(ocena w skali 0-10 pkt);
5) planowany przez oferenta wkład: rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków (ocena w skali 0-10 pkt);
6) analizę i ocenę realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność i
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (ocena w skali 0-10 pkt).
4. Maksymalna ilość punktów nie może wynosić więcej niż 60 punktów od jednego członka Komisji.
5. Oferty, aby otrzymać rekomendację do dotacji, muszą uzyskać nie mniej niż 50% oceny maksymalnej od
dwóch członków Komisji (tj. nie mniej niż 30 punktów).
6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji
dokona Wójt w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
7. Odrzuceniu podlegają oferty:
1) organizacji, które nie zamierzają realizować zadań na rzecz Gminy Bełchatów i jej mieszkańców;
2) złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie;
3) nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;
5) przesłane drogą elektroniczną.
8. W przypadku złożenia oferty niekompletnej lub niezgodnej z zasadami przyznawania dotacji, Oferent
zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od momentu poinformowania go telefonicznie, mailowo
lub pocztą tradycyjną. W razie nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie złożonych dokumentów oferta zostanie
wykluczona z postępowania konkursowego.
9. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie złożona jedna oferta.
10. Komisje konkursowe mogą żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
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11. Informacja o złożonych ofertach nie spełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub
udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bełchatowie przy ul.
Kościuszki 13.
12. Każdy w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub
odrzucenia oferty.
13. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
14. Złożone oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentowi.
VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych znimi
kosztami
Rok

Rodzaj zadania publicznego

2016

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i
krajoznawstwa.
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki.
3. Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Wspieranie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i
krajoznawstwa.
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki.
3. Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2015

Ogólna kwota
przyznanych dotacji
97 459,07 zł
13 000,00 zł
17 000,00 zł
6 510,00 zł
75 446,15 zł
8 000,00 zł
20 000,00 zł

VII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXVII/273/2016 Rady Gminy Bełchatów z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bełchatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok”.
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