
Zal4cznik do Zarz4dzenia Nr 0050.51 .2022
W6jta Gminy Bli2yn
z dnia 12 maja 2022 r .

OGtr,OSZENIE

na podstawie art. l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20 03 r. o dziararnoici pozyku pubricznego
i o wolonturiacie (tj.Dz.lJ.22020 r., poz. 1057 zp6Ln. zm.) 

-

WOJT GMTNY BLIZYN
oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadari pubticznychw 2022 r_

ofaz
zaprasza organizacje pozarz4dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozl,tku publicznego i o wolontariacie do skladania ofert

Zakres Nr

zada
nia

Nazwa zadania Wysoko5d Srodk6w
na rcahzacjg zadait
w 2022 r.

Termin realizacji

Realizacja program6w profi laktycznych
uzale2nieniom behawioralnym i przem

w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi, narkomanii,
ocy, zagospodarowanie czasu wolnego w szczeg6lnodci

zajgcia sporlowo-rekreacyjne w tym rajdy
i inne formy l0 000,00

czerwiec - listopad

2022 r.

2 zaJQcB mrzyczne, turystykg i inne formy 10 000,00
czerwiec - listopad

2022 r.

3
zajgcia./konkursy plastyczne, turystykg i inne
fonny r 0 000,00

czerwiec - listopad

2022 r.

spotkania integracyjne, turystyka i inne formy 10 000,00
czerwiec - listopad

2022 r.

5 wycieczki, konkursy literackie i inne formy l0 000,00
czerwiec - listopad

2022 r

zajgcia z rgkodziela, turystykg i inne formy l0 000,00
czerwiec - listopad

2022 r

7
zajgcia,/konkursy wokalne i taneczne i inne
formy 10 000,00

czerwiec - Iistopad

2022 r
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8 rozgrywki spoftowe, turnieje i inne formy l0 000,00

czerwiec - listopad

2022 r

W 2022 r. do dnia ogloszenia konkursu nie realizowano 2adnych zadari w/w rodzaju.

popfzez'.

l.

4.

6.



I. zad n so Srodk6w ubliczn naczon na reah zadania

l. Zlecenie realizacji zadai nast4pi w formie udzietenia dotacji na wsparcie realizacji zadania.

2. N-qcznie na realizacjg zadai w niniejszym konkursie przeznacza sig kwotg w wysokosci
80 000,00 zI (slownie: osiemdziesi4t tysigcy zlotych).

3. Podmiot realizuj4cy zadanie powinien posiada6 niezbgdne warunki idoswiadczenie w realizacji
zadafi o podobnyn charakterze, w tym osoby odpowiedzialne za realizaclg programu
profilaktycznego (przynajmniej jedna) powinny mie6 przygotowanie w zakresie prowaLenia
grupowych zaj 96 profi laktycznych.

4. Realizator:

a) odpowiada za weryfikacjg os6b zaanga2owanych do ptacy z dziedmi i mrodziei4
do lat I 8 w Rejestrze Sprawc6w Przestgpstw na Tle Seksualnym (art. 2l ustawy o przeciwdzialaniu
zagro2eniom przestgpczosci4 na tle seksualnym _ tj. Dz.U. 2 2020 poz. 152);

b) zobowi4zany jest do stosowania wszerkich srodk6w ochrony oraz przestrzegania obowi4zujqcych
ustaw, rozporz4dzefi i wytycznych zwi4zanych z SARS-cov-2 oraz ponosi odpowiedzialnoi6 za
realizacjg wydarzef zgodnie z \ wlt/cznymi i skutki ewentualnych uchybieri czy
nieprawidlowoSci;

c) zobowiqzany jest do rozpowszechnienia informacji o naborze do projektu na terenie carej gminy.

5' srodki pochodz4ce z dotacji mog4 by6 przeznaczone wyl4cznie na pokrycie koszt6w wynikai4cych
bezpo6rednio z re alizacji zadania publ icznego.

rI' rnformacja o zrealizowanych przez Gming Bliiryn w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadaniach pubricznych tego samego rodzaju i zwi4zanych zlimi kosztami, ze
szczeg6lnym uwzglgdnieniem rrysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozazqdowym
i podmiotom' o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 usta$T z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialatnosci poiytku
publicznego i wolontariacie.

l. Dotacje przyznane w 2021 roku w Gminie Bli2yn na wsparcie zadari publicznych w zakresie
realizacji program6w profiraktycznych dotycz4cych przeciwdzialania alkoholizmowi i przemocy,
zagospodarowanie czasu wolnego w szczeg6lno6ci poprzez:
o wycieczki, konkursy literackie i inne formy 5 000,00 zlo zajgcia muzyczne, turystykg i inne formy 5 000,00 zl. spotkania integracyjne, turystykg i inne formy 5 000,00 zl. zajgcialkonkursy plastyczne, turystykg i inne 5 000,00 zI

2' Dotacje przyznane w 2022 r. do dnia ogloszenia konkursu: nie rearizowano iadnych zadari tego
samego rodzaju.

trL Zasady orzyznawania dotacii

l. Postgpowanie konkursowe odbywa6 sig bgdzie z uwzglgdnieniem zasad okreslonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci po2ytku pub-licznego i o wolontariacie.2 o przyznanie dofinansowania w ramach otrvartego ionkur.u1f".t rog4 sig ubiega6 organizacje
pozarz4dowe i podmioty, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dinia 24 kwietnia- 2oo: r.

^ o, dzialalnoSci poZltku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako ofeienci).
3. Warunkiem przyznania dotacji jesr:



r)
2)

zgodno66 realizowane1o z.adania z celami statuto\.tymi oferenta;
obigcie realizaci4 zadania wyr4cznie dzieci i mrodzie2y oraz os6b doroslych zamieszkarych na
terenie calej Gminy Blizyn;
dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi gwarantujqcymi dobrq jakos6
realizowanego zadania;
doSwiadczenie w realizacji zadah podobnego typu;

3)

4)
5) realizacja zadart doty cz4cych przeciwdzialania uzale2nieniom

z elementami profilaktyki uzale2nieri.
patologiom spolecznym

IV. Termin i waru nki realizac ll za.dafi:

V. Snos6b przysotowani a ofert. termin I mteJsce sklad rnia ofert.

l. Skladanie ofert

l. Termin realizacji zadan: czerwiec-listopad 2022 r.
2' Kwalifikowalnos6 wydatk6w pokryrych z dotacj i jak i srodk6w wlasnych ustala sig od dniapodpisania umowy na wykonanie zadania do dnia zakoriczenia rearizacji zadania (wg zroLonego

harmonogramu).

3. Dopuszcza sig mozliwo(d przesuniEcia Srodk6w migdzy pozycjami kosaorysowymi o l0ol0.4' oferent posiadai4cy uprawnienia do odriczania 
-poiaiku 

naricronego vAT wykazuje
w kosztorysie zadania koszty kwalifikowarne netto (z wyi4tkiem kosa6w, w odniesieniu do L6rych
nie przysfuguje mu prawo odliczania podatku vAT w calodci lub w czgsci), a oferent nieposiadai4cy
takiego uprawnienia - w kwotach brutto.

' wymagany minimalny wklad finansowy oferenta wynosi r 0oz calkowitego kosztu rearizacji zadania.wkladem finansowym oferenta sq: irodki finansowe wlasne, srodki finansowe z innlch Lr6derpublicznych oraz Srodki pozostale. pozafinansowy wkrad wlasny oferenta nie moze by t, przeficzony
na wklad finansowy i wykazywanyjako irodki finansowe wlasne.

. WysokoS6 dotacji nie mo2e przekroczy(,90%o calkowitych koszt6w zadania.

. Uzyskanie 6rodk6w finansowych 
.przez wyloniony podrriot na realizacjq zadania publicznegowyklucza mo2riwo56 przyznania z innego tyturu Sroiklw z budzetu gminy Blizyn na ten cer.

5

6

7

2

l) oferty na realizacig zadari publicznych wraz z zalqcznikami nale2y sklada6 w zakrejonych
opisanych kopertach oznaczonych napisem ,,otwarty konkurs ofert na wsparcie reatizacjiw 2022 r. zadari publicznych Gminy Bliiyn _ ,,(poda6 nazwg zadania). osobi$ciew Sekretariacie Urzgdu Gminy BIi2yn, przesyrkq pocztow* rub przesyik4 kuriersk' na adres:
Urzqd Gminy Bli2yn ul. KoSciu^szki '7g A,26-120 Blizyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 czerwca 2022 r' do godz. 1500 (decyduje data wplywu oferty do Urzgdu Gminy potwierdzona
pieczgci4 wptywu).

2) Oferra konkursowa winna by6 sporzqdzona na druku stanowi4cym zalqc:arikdo rozporzqdzenia przewodnicz4cego Komitetu do spraw pozrku pubricznego z dnia24 paLdziemika 20lg r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zadari pubricznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadai (Dz.i. z20rg
r. po2.2057) - dalej ,,druk oferry,'.

3) Dopuszcza sig takze mo2liwos6 skladania ofert wraz z zar4cznikami w formie zbindowanej,
zszyej. spigtej w skoroszycie.

Wymagana dokumentacja:
l) prawidlowo wypelniony druk oferty podpisany przez osoby upowa2nione do skladania

o6wiadczef woli, zgodnie z kopi4 aktuarnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, inn"gorejestru lub ewidencji. oferta niespelniai4ca wymagan ia przewidzia,ego w zdaniu
poprzedzajqcym podlega odrzuceniu. o.wiadczenie woli powinno by6 poswiadczione pieczgci4
oferenta;



3

2) kopig aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru lub odpowiednio
wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce status prawny oferenta i umocowanie
os6b go reprezentujqcych (w przypadku instytucji koscielnych potwierdzenie odbioru
powiadomienia o uzyskaniu osobowosci prawnej przez instyucjg kosciernq lub deket
erygowania parafii lub zaswiadczenie z Kurii). odpis musi by6 zgodny z aktuarnym stanem
faktycznym i prawnym;

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niz wynikai4cy z Krajowego
Rejestru S4dowego lub innego wlariciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta;

4) program profilaktyczny rearizowany w trakcie trwania zadania wraz z kwalifikacjami os6b go
prowadz4cych;

5) oSwiadczenie oferenta o zapoznaniu sig i przyjgciu warunk6w konkursu;
6) w przypadku sp6lek akcyjnych i sporek z ograniczon4 odpowiedziarnosci4 - dokumenty

poSwiadczaj4ce, 2e nie dzialaj4 one w ceru osi4gnigcia zysku oraz przeznaczaj4 calo66 dochodu
na realizacjg cel6w statutowych oraz nie przeznaczail zysku do podziafu migdzy swoich
czlonk6w, udzialowc6w, akcjonariuszy i pracownik6w;

7) oferent mo2e dolqczyt tak2e rekomendacje iopinie.

Oferta powinna obejmowai zadanie publiczne zgodnie z ogloszonym konkursem inastgpuj4cymi
warunkami:

l) ofertg nalezy sporz4dzie z duza starannosci4 poprzez dokradne wypelnienie wszystkich rubryk
pismem odrgcznym drukowanymi literami lub pismem maszynowym lub komputerowym.
W miejsca, kt6re nie odnosz4 sig do oferenta nale2y wpisa6 ,,nie dotyczy,,;

2) wszystkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musz4 byi parafowane przez osobg podpisui4c4
ofertg. Oferentowi nie wolno dokonywad 2adnych zmian w ukladzie *yrnu"rony. *r_a,
oferty. Druk oferty wyperniony pismem odrgcznym nie mo2e zawieral zadnych poprawek rub
skreSlef;

3) poszczeg6lne strony druku oferty winny by6 ponumerowane i zaparafowane przez osobg (osoby)
podpisuj4ce ofertg. To samo odnosi sig do zalqcznik6w;

4) oferty- niecrytelne, niekompletne, zlolone po terminie oraz te, kt6re nie spelni4 wymog6w
formalnych, nie b9d4 podlega6 rozpatrywaniu pod wzglgdem mer),torycznym;

5) oferty o kt6rych mowa w ust.3 pkt. 4 powy2ej nie bgdq zwracane oferentom. Na adres wskazany
na kopercie oferentowi zostanie przeslana pisemna informacja z podaniem prrl"ryny oaiiiiiu
w terminie 3 dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji Konkursowei o".niu;["".; 

"nrry 
p"a

wzglgdem formalnym;

6) zlo2one oferty nie mog4 by6 uzupelniane;

7) w przypadku zalqcznik6w sktadanych w postaci kserokopii, kazda strona powinna byd
potwierdzona za zgodnos6 z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.
Kazda strona powinna by6 opatrzona dat4 potwierdze nia za zgodno!6 zorytinarem. Jezeri osoby
uprawnione nie dysponujq pieczqtkq imienn4 kazda strona winna by6 podpisana pelnym
imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pelnionej funkcji;

8) na realizacjg danego rodzaju zadania pubricznego uprawniony podm iot moze zrozye rylkojednq
ofertg.
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1)

2)
moZliwoS6 realizacji zadania publicznego przez podmiot sktadaj4cy ofertg;
kalkulacja koszt6w rearizacji zadaniapubricznego w tym w odni-esieniu do zakresu rzeczoweg o zadani4przedstawiona w ofercie;
proponowana jakos6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b realizui4cych zadanie pubriczne;
planowany przez oferenta udzial finansowych srodk6w wlasnych rub 6rodk6w pociodr4cy"h
z innych 2r6del na realizacjg zadania publicznego;
planowany wklad rzeczowy i osobowy oferenta, w tym swiadczenia worontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w;
spos6b realizacji zadari publicznych przez podmiot skladai4cy ofertg w latach poprzednich,
z uwzglgdnieniem rzetelnosci i terminowosci oraz sposobu rozlicienia otrzymarych na ten cei srodk6w.

3)
4)

s)

6)

l' Postgpowanie konkursowe odb,yyli. sig.bgdzie z uwzgrgdnieniem zasad okreslonych w ustawiez dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZyku publiiznego i o wolontariacie.

2' ofefi rozpatrzy Komisja Konkursowa w skladzie okresronym zarz4dzeniem w6jta Gminy Bliiynz uwzglgdnieniem art. r 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku pubricznego
i o wolontariacie.

3' otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 07 czerwca 2022 r. o godz. 10m. w urzgdzie Gminy Blizyn
ul. KoSciuszki 79A,26-120 Bliiryn.

4. Oferty kt6re nie spelniaj4 wymog6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.

5' Do oceny merytorycznej zakwalifikowane bgd4 0ferty, kt6re zostan* po4t,rnie ocenione pod
wzglgdem formalnym.

6' oglaszaj4cy na etapie oceny merytorycznej dopuszcza mozliwos6 wzywania oferent6w do zloteniawyja6nieri w sprawie zlo2onej oferty.

7. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w ci4gu l4dni od uplywu terminu skladania ofert.

8' Po analizie i ocenie zro2onych ofert Komisja Konkursowa przedlo2y rekomendacje, co do wyboru oferty,W6jtowi Gminy Blizyn.

9. Zatwierdzenia przedlo2onych rekomendacji dokonuje W6jt Gminy Blizyn.

l0' Rozstrzygnigcie otwartego konkursu ofe( nastgpuj ew formie Zarzqdzenia w6jta Gminy Blizyn.

Za.sadYD wanta dotacii:

11. Wyniki konkursu zostan 4 podane do wiadomo6ci publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogloszefiUrzgdu Gminy Bli2yn ul. Koic iuszki 79A, oraz na stronie internetowej Gminy Bli2yn www.bliz),n.ol
oraz Biuletynie Informacj iPublicznej ugblizvn.bio.d oc.pl

12' w przypadku przystqpienia do konkursu podmiotu, ktdry realizowar zadanie publiczn e w 2021 r.warunkiem podpisania umowy na realizacjg zad,nia w zozz r. bgdrie zaakceptowane sprawozdanie
z udzielonej dotacji.

13' Podmiot, kt6rego oferta zostala wybrana do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu zostaniepowiadomiony telefonicznie o terminie podpisania umowy.



14. umowa pomigdzy Gmin4 Blizyn a wylonionym oferentem bgdzie okresrai szczegolowe
i ostatecme warunki realizacji finansowania i rozliczania zadania.

l5' Od decyzji W6jta Gminy Blizyn w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje sig trybu
odwolania.

Lla


