ZARZĄDZENIE NR 40/2019
woJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 03 czerwca 2019

r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych na terenie

gminy Ładzice

Na podstawię art'30ust.Żpkt4iart.3lustawy zdnia 8marca l990r' osamorządzie gminnym (tj. Dz.U.
zŻOl9r. poz.506) orazart.4ust. 1pkt l3' 16,l7 iart. 13, 14,15 ustawy zdniaŻ4kwiętnia2003r. odziałalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz'U. z2019r. poz. 688) zarządzam co następuje:
$ 1. ogłaszam

otwaĘ konkurs

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

l. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2' upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3. działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych.
$ 2. Treśćogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
$ 3. ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenię:

l. w BiuleĘnie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ładzice,
2. na stronie internetowej Gminy Ładzicę

3' na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ładzice'
$ 4. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2019
Wójta Gminy Ładzice
z dnia 03 czerwca 2019r.
Na podstawie art. 1l ust. I i2 oraz art. 13 ustawy zdnia 24 kwietnia}}}3 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.IJ. z 20l9r', poz. 688) oraz Uchwały Nr
IIl3l18 Rady Gminy Ładzice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Ładzicę z organizacjami pozarządovłymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośćpozytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie na20I9r.

wólt Gminy Ładzice
ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznei,

Ż. upowszechniania
3.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

działalnoŚci wspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych

ZADANIA ZGŁosZoNE Do KONKURSU I wYSoKoŚc ŚnoDKÓw
PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE:
I.

1.

FINANSoWYCH

W zakręsie wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej:
l) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiomika wodnego (w okresie od
I7 .07 .2019 do 1 5.08.20 1 9r.),
2) popularyzacja kultury ftzycznej oraz upowszechnianie róŻnych dziedzin sportu w tym
or gantzacja imprez sportowo-rekreacyj nych dl a mieszkań ców gm i ny,
3) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu orazpropagowanie rekreacji

ruchowej, turystyki i krajoznawstwa.
2. sferu zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa

narodowego:
1) wspieranie organizacji irnprez kulturalnych i artystycznych o charakterze gminnym,
mających istotne znaczęnię dla kultury gminy,
2) promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych.
3. sfęra zada,hw zakresie działalnościwspomagającej rozwój wspólnot i społecznościlokalnych:
przedsięwzięcia wspomagające rozwój i proces integracji społecznościlokalnej z teręnu Gminy

Ładzice.

Na realizację powyższych zadań w budzęcie Gminy Ładzice na rok 2079 przewidziana została
kwota dotacji w wysokości20000 zł.
Na realizacj ę zadan publicznych w 20l 8t. przeznaczono środkiw wysokości 13 000 zł.
II.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

' W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określonew art. 3
ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietni a 2OO3 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, które
łącznie spełniaj ą następuj ące warunki
1 ) zamierzają r ealizow aó zadanie na t ZecZ mieszkańców gminy Ładzicę,
l

:

)

2)
3)
4)

prowadzą działalnośóstatutową w dziedzinie objętej konkursem'
posiadaj ąbazę do realizacj i zadania (własną, dzierŻawioną lub wynajętą),
przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzuwraz ze wszystkimi

wymagany mi załącznikam i.
2. Podmioty uczestnic zące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej działalności

pozytku publicznego i działalnościgospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.
3. ZłoŻęnięoforty nie jest jednoznaczne Z przyznaniem dotacji . Zastrzega się możliwośćzmiany
wysokości dotacji i zakresu realizacji zadanta w stosunku do złożonejoferty.
4. Jeden wnioskodawca ma prawo złoŻyćmaksymalnie jedną ofertę w konkursie.
5. Dotacja ma charakter celowy iprzeznaczona jest narea|izację jednej edycji przedsięwzięcia.
6. Postępowanie konkursowe odbywaó się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i wolontariacię.
7. Komisja konkursowa przedłoŻy Wójtowi Gminy Ładzicę wykaz oferentów do realizacji zadail
określonych w ogłoszonym konkursie ofęrt.
8. Komisja powołana przez Wójta dokona weryfikacji złoŻonych ofert pod względem wymogów
określonych w art. 14 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie. oferty nie
spełniaj ące wymogów zostaną odrzucone'

woit Gminy Ładzice po zapoznaniu się z rekomendacjami w sprawie ostatecznego wyboru ofert
podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji. Decyzja Wojta jest ostateczna i nię przysfuguje od niej
o.

odwołanie.

Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ładzicę oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Ładzice.
1l. Właściwamerytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Gminy Ładzice powiadamia oferenta
o wynikach konkursu.
12. JeŻelt w wyniku rea|izacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartośó zadania, odpowiedniemu
zmniejszeniu moŻe ulec wysokośćdotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji
w całkowitych kosztach zadania. Jeślizaśulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania,
wysokośó dotacji pozostaje bez zmian.
73. Zakres i warunki realizacji zadanta zostaną określone w umowie zawartej z oferentem
10.

wybranym w konkursie.

III. TERMINY I WARUNKI

REALIZACJI ZADANIA

Do konkursu mogą byó składane oferty, których rea|izacja zadania rozpocznie się nie
wcześniej niŻ w dniu podpisania umowy i kończy nie póżniej niŻ 15 grudnia 2019 r, Dotacja
zostanie udzielona w formie wsparcia.

oferent powinien wykazać się, co najmniej 5% wkładem własnym. Wkład własny moze byó

wykazany j ako wkład pracy wolontariu szy, bądźpracę społeczną członków.
Zadaniapowinny być realizowane Z najv,ryŻszą śtarannością, zgodnie z zawartymi umowami
oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
Wzory formularzy ofert określone zostały w załączniku Nr l Rozporządzenia Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r' (Dz.U. z20l8r. poz' 2057)

oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019

r.

w godz. od.7.00 do 15.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36' 97'56l
Ładzice lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie nie decyduje data stempla
pocztowego, leczwpłynięcie ofertw terminie do24.06.2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy.
oferta powinna byó podpisana przez osobę uprawnioną. Uprawnienie to powinno
być przedstawione w stosownych dokumentach np. KRS.
KaŻda strona kopii dokumentów winna byó poświadczona za zgodnośćz orygtnałem przez

upowaznioną do podpisywania oferty.
oferta powinna zaw ięr ać:
1) informację o posiadanych zasobach rzeczorych i kadrowych zapewniających realizację
zadania;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) prawidłowo i czytelni e sporządzoną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4) informację o wcześniejszej działalnościorganizacji pozarządowej lub podmiotów

5

)

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy składających ofertę w zakręsie, którego doĘczy
zadanie publiczne.
wysokośó środków własnych przęznaczonych na r ealizację zadania.

Do ofęrty należy dołączyć:
l) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwejewidencji lub rejestru lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności;
2j potwierdzoną za zgodnośó z oryginałem kserokopię statutu organizacji onz kaŻdą jego
aktualizację;
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowę z działa|nościza rok ubiegły lub w przypadku krótszej
działalności,za okres tej działalności;
4) w przypadkl złoŻenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniaó wymogi określone w art. |4
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

TRYBY I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

IV.

1' Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2019 roku.

Komisj a konkursow a przy rozpatyw aniu ofert

1) ocenia możliwośórea|izacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) o.eńiu przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w
3)
'
4)
5)

w odniesieniu do zakresu rzeczowęgo zadania;
ocenia proponowaną jakośó wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust' 3 ustawy będą realizowaó
zadanie publiczne;
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art' 3
ust' 3 ustawy udział środkow finansowych własnych lub środkow pochodzących z innych
żródeł na rca|izację zadania publicznego;
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy wkład rzeczowy' osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę

społeczną członków;
analizę i ocenę rea|izacji zleconych zadań publicznychw przypadku organizacji
pozirządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którę w latach
poprzednich rea|izowaŁy zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośó
i terminowość orazsposób roz|iczenia otrzymanych na ten cel środkow;
ooenia zgodnośó zidania z Programem współpracy Grnirry Ładzice z organizacjami
pozarządówymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicztrego i o wolotrtariacie na rok 201'9.

6)' rrwzględnia

7)

tym

2. odtzuceniu podlegają oferty:
1) złoŻonę na niewłaściwychformularzach, niekompletne bądŻzłoŻonępo terminie;
2) nie odpowiadające zadaniu wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym;

3)
4)

dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi oferenta;
z-łoŻone przezpodmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
5) przesłanę drogą elektroniczną;
6) w których nie wskazano wymaganego wkładu własnego;
7) zawieiające oświadcz enie, Że wykonawca pozbawiony jest prawa do otrzymania dotacji
budżetowej.
3. Gmina Ładzice zastrzega sobie prawo:
I)Zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacjizadaniaw stosunku do złożonejoferty,
2) odwołanie konkursu ofert przed upływem terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

4. Formularz oferty wraz Z załącznlkami jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Ładzicę (www.bip.ladzice.pl), na stronie intęrnętowej gminy Ładzicę (www.ladzice.pl)
orazw pokoju nr 1 A (Referat Spraw Obywatelskich ) Urzędu Gminy Ładzice

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 4012019
WÓjta Gminy Ładzice
z dnia 03 czenvca 2019r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AffE
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz' UE L 119z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RoDo'.

Przetwarzanie danych osobowych związanejest z realizaĄąotwartego konkursu ofeń dotyczących
wsparcia zadań publicznych okreŚlonych w Zarządzeniu Nr 40/2019 WÓjta Gminy Ładzice z dnia
03 czerwca 2019r.
Zgodnie z art'. 13 ust. 1 i 2 RoDo , ZamawiĄący informu je, Że:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Ładzice

1'
2. Kontakt z lnspektorem ochrony danych osobowych W Urzędzle Gminy Ładzice,
ul. Wyzwolenia 36 97-561 Ładzice e-mail: iod@ladzice.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. b RoDo w celu realizacji

otwańego konkursu ofeń na wsparcie zadań publicznych okreŚlonych w ogłoszeniu o otwańym
konkursie ofeń.
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, ktÓrym udostępniona zostanie
dokumentacja z postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego lub dokumentaĄazrealizaĄi
zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczegÓlnoŚci ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych, ustawy z dnia 6 wrzeŚnia 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.
Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający
z obowiązujących przepisÓw prawa, a W szczegÓlnoŚci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamÓwień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazÓw akt oraz instrukcji w sprawie
zakresu działania archiwów zakładowych, W tym przez okres niezbędny do
organizacji
dochodzenia roszczen.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpoŚrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonymw przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamÓwień publicznych, związanym z udzlałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreŚlonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamÓwień publicznych.
7
W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane W sposÓb
zautomatyzowany, stosowanie do ań. 22 RoDo.
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
*,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art' 18 RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
**,
danych osobowych zzastrzeŻeniem przypadkÓw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RoDo
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust' 3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÓrym mowa w art. 20 RoDo,
na podstawie ań' 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ań. 6 ust. 1 lit' b RoDo.

4.

5.

i

6.

'
8.
a)
b)
c)
d)
9.
a)
b)
c)

I

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprosfowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego anizmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych oraz nie moŻe
naruszać integralności protokołu oraz jego załącznikÓw'
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przefuvarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ŚrodkÓw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
p u b l i czn eg o U n i i E u ro p ej ski ej l u b p a n stw a czło n kow ski e go.

Ż

