
ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2017
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 6 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej i kulturowej w 2017 r.

Na podstawie art. l 1, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej i kulturowej w 2017 r.

§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 28 lutego 2017 r.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik nr 1, oraz wyniki konkursu ofert

zostaną zamieszczone:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipie,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipiu, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie

§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik do ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej 
w 2017 r.

§ 5. Do zaopiniowania ofert i przedstawienia propozycji dotyczących przyznania lub nieprzyznania 
dotacji i określenia jej wysokości zostanie powołana komisja konkursowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.10.2017 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 6 lutego 2017 r. 

 

KA.524.1.2017 

Lipie,   06.02.2017 

Ogłoszenie  

Wójta Gminy Lipie 

z dnia  06 lutego  2017 roku 

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały XXVII/189/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2017 

   

WÓJT GMINY LIPIE 

ogłasza otwarty konkurs ofert  

na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie 

w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej 

 

w okresie od   10 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  

 

Zakres realizacji zadań z podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej obejmuje udział i 

organizację  stołów  

wielkanocnych i bożonarodzeniowych.  

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie i finansowanie projektów mających na celu m.in. 

a) Udział w różnego rodzaju wystawach , festiwalach , wydarzeniach związanych  

z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej i kulturowej 

b) Aktywizowanie i integrowanie  środowiska lokalnego 
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c) Upowszechnianie wiedzy o regionie poprzez udział i organizację stołów wielkanocnych 

 i bożonarodzeniowych 

2. Maksymalna kwota dotacji (brutto) na realizację zadania w 2017 r. wynosi : 11 000,00 zł. 

3. Zasady przyznawania dotacji  

a) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizację pozarządowe oraz inne 

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego , o których mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      

(Dz.U.2016.1817 t. j.), prowadzące działalność na terenie Gminy Lipie lub na rzecz jej 

mieszkańców . 

b)  Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim 

zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.) oraz innych właściwych przepisów. 

c) Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem 

dotacji. 

d) Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie na podstawie wybranej oferty i zawartej 

z Wójtem Gminy umowy. 

e) Dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie następujących wydatków poniesionych od 

dnia podpisania umowy: 

 Transport na wystawy , festiwale , wydarzenia związane z kultywowaniem 

tradycji; 

 Zakup składników niezbędnych do przygotowania gotowego produktu 

wystawowego; 

 Organizowanie wystaw , przeglądów artystycznych , festiwali , spotkań; 

f) W ramach dotacji nie można pokryć rachunków telefonicznych  oraz zakupu środków 

trwałych i urządzeń, których trwałość wynosi powyżej 1 roku. 

 

4. Termin i warunki realizacji zadnia  

Do niniejszego konkursu mogą być składane oferty , których realizacja przypadać będzie na 

okres od    10 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. Zadanie powinno być realizowane  

z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej  

z wybranym oferentem. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji 

Wójt Gminy Lipie ma prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z 

umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonania zadania , prawidłowości 

wykorzystania przekazanych dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach 

umowy. 

 

5. Składanie i otwarcie ofert 
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a) Oferty należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300)  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego  

w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2017  roku” 

b) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie , ul. Częstochowska 29 

 w terminie do dnia    28.02.2017 r. do godziny 9:00. Liczy się data wpływu oferty do 

Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu   28 lutego 2017 r. o godzinie 09:30 w Sali nr 19  

(sala ślubów) Urzędu Gminy Lipie 

d) Do ofert należy dołączyć : 

 kopię aktualnego odpisu z Krajowego  Rejestru Sądowego (dopuszczalny jest wydruk 

ze strony https://ems.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji      

 

6. Termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy oceni oferty w terminie do 21 dni od dnia 

ich złożenia. Podczas rozpatrywania ofert Komisja będzie brała do oceny: 

 Wysokość wkładu własnego na realizację zadania w skali: 0-20 pkt 

 Dotychczasowa współpraca z Gminą w skali: 0-15 pkt 

 Doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu w skali: 0-15 pkt 

 Ocena kalkulacji kosztów zadania w skali: 0-20 pkt 

 Ocena zakładanych rezultatów działania w skali: 0-15 pkt 

 Wkład rzeczowy, osobowy i pracę społeczną członków: 0-15 pkt  

 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100  pkt, w tym: 

 

wysokość wkładu własnego na realizację zadania 0-20  pkt, 

 

do 25 % wkładu własnego –  do 5 pkt 

do 50 % wkładu własnego –  do 10 pkt 

powyżej 50 % wkładu władnego –  do 20 pkt 

 

 

dotychczasowa współpraca z Gminą 0-15 pkt 
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Rzetelność i terminowość – do 7 pkt 

Sposób rozliczania otrzymanych na zadanie publiczne środków – do 8 pkt 

 

 

 

doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu zadań 0-15 pkt 

 

Realizacja poniżej 2 zadań podobnego typu – do 5 pkt 

Realizacja od 2 do 7 zadań podobnego typu – od 5 pkt do 10 pkt 

Realizacja powyżej 7  zadań podobnego typu – do 15 pkt 

 

ocena kalkulacji kosztów zadania 0-20 pkt 

 

Adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań – od 0  do 10 pkt  

Zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych  

od 0 do 10 pkt 

 

ocena zakładanych rezultatów zadania 0-15 pkt 

 

Zakładane efekty ilościowe i jakościowe – od 0pkt do 5 pkt  

Trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania - od 0pkt do 5 pkt  

Realność kontynuacji zadania - od 0pkt do 5 pkt  

 

 

wkład rzeczowy, osobowy, praca społeczna członków 0-15 pkt 

 

Kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania 0 pkt - 10 pkt 

Wkład rzeczowy 0 pkt – 5 pkt 

 

7. Wybór ofert 

 Komisja dokona oceny ofert w oparciu o kryteria określone w pkt.6 oraz przedstawi 

wyniki do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Lipie, proponując dzielenie dotacji i jej 

wysokości  w terminie do 21 dnia od dnia ich złożenia. 

 Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Lipie na podstawie protokołu Komisji. 
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 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej 

gminy. 

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego 

rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 

przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa  

w art. 3 ust. 3. 

W roku 2016 na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej przeznaczono 9.000 zł (brutto) 

 

9. Informacje uzupełniające 

Informacji dotyczących otwartego konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipie przy  

ul. Częstochowskiej 29, 42-165 Lipie, w pokoju nr 3 lub telefonicznie pod numerem  

34 3188032 do 35, wew. 46. Osoba do kontaktów: Katarzyna Mączka, Agnieszka Janic. 

Informacje dotyczące konkursu (także wzory dokumentów) dostępne są w Biuletynie 

Informacji Publicznej http://bip.lipie.akcessnet.net. Ogłoszenie zostało zamieszczone  

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lipie.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Id: 6AE9C678-D06D-4986-BC16-F9688EC417DE. Podpisany Strona 5

http://bip.lipie.akcessnet.net/
http://www.lipie.pl/



