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LIPIE
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Lipie, 10.08.2022 r

Ogloszenie

W6jta Gminy Lipie

z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z p62n. zm.), Rozporzqdzenia PrzewodniczEcego

Komitetu Do Spraw Poiytku Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i

ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadaf publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z

wykonania tych zadah (D2.U.2018.2O571 oraz Uchwaty XLlll279/ 2021 Rady Gminy Lipie z dnia 29

grudnia 2021 r. w sprawie przyjqcia Rocznego Programu Wsp6lpracy Samorzqdu Gminy Lipie

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o dzialalnoSci poiytku publicznego io wolontariacie na rok2022 .

W6JTGMINY ttPtE

oglasza otwarty konkurs ofert

na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrrymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielggnowania polskoSci oraz rozrvoju SwiadomoSci narodowej i
kulturowej w 2022 r. obejmuj4cy organizacjg ptebiscytu na wiefce doiynkowe w dniu
11 wrzeSnia2D2} roku podczas Doiynek Gminno- Parafialnych w Dankowie

l.Przedmiot konkursu:

Realizacja zadaf w podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycii narodowei,

pielqgnowaniu polsko$ci oraz rozwoju SwiadomoSci narodowei i kulturowei

obejmuje organizacjq plebiscytu na wiefce doiynkowe w dniu ll wrze$nia 2022

podczas Doiynek Gminno-Parafiolnych w Dankowie, odbywaiqcych sig w oparciu o

opracowany w tym celu regulamin.

2. Celem konkursu jest wylonienie ifinansowanie projekt6w majqcych na celu m.in.

a) udzial w r62nego rodzaju wystawach , festiwalach, wydarzeniach zwiqzanych

z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji, pielqgnowanie polsko6ci oraz rozw6j

Swiadomo6ci narodowej i kulturowej;

b) aktywizowanie i integrowanie Srodowiska lokalnego;

c) Upowszechnianie wiedzy o regionie poprzez udzial i organizacjq plebiscytu na wieice

do2ynkowe.

3. Maksymalna kwota dotacii (brutto) na realizacjq zadania w 2O22 roku. wynosi :

7 000,00 zl.

4. Zasady przyznawania dotacii

a) Podmiotami uprawnionymi do zlo2enia oferty sq organizacje pozarzqdowe oraz inne

podmioty prowadzqce dzialalno66 po2ytku publicznego, o kt6rych mowa w art. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j.



Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z p62n. zm.), prowadzqce dzialalnoSi na terenie gminy Lipie lub

na rzecz jej mieszkafic6w.

b) Zlecenie zadania publicznego i udzielenie dofinansowania nastqpuje z odpowiednim
zastosowaniem przepis6w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 7327 z p6in. zm.) oraz

innych wlaSciwych przepis6w.

c) Zlo2enie oferty w konkursie na realizacjq zadania nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem

dotacji.

d) Dotacja na realizacjq zadania przyznana zostanie na podstawie wybranej oferty i umowy
zawartej z W6jtem Gminy Lipie.

e) Dotacje mogq byi przeznaczone na pokrycie nastepujEcych wydatk6w poniesionych od

dnia podpisania umowy:
o Organizowanie wystaw, przeglqd6w artystycznych, festiwali, spotkafi,

konkurs6w, w tym ufundowanie nagr6d dla uczestnik6w plebiscytu

f) W ramach dotacji nie mo2na pokryi rachunk6w telefonicznych oraz dokonai zakupu
Srodk6w trwatych i urzqdze6, kt6rych trwalo5i wynosi powy2ej 1 roku.

5. Termin iwarunki realizacjizadnia

Do niniejszego konkursu mogq byd skladane oferty, kt6rych realizacja przypadai bqdzie na

okres od 10 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zadanie powinno byi realizowane
z naleiytq staranno6ciE oraz zgodnie z zapisami umowy zawartej
z wybranym oferentem sporzqdzonej na podstawie regulaminu plebiscytu. W trakcie
wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji W6jt Gminy Lipie ma prawo do
kontroliwykonywania zadania w zakresie zgodno6ci z umowE, efektywnoSci i rzetelno6cioraz
jako6ci wykonania zadania, prawidlowoSci wykorzystania przekazanej dokumentacji
okre3lonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

6. Skladanie iotwarcie ofert
Oferty nale2y zlo2yi w formie pisemnej na formularzu stanowiqcym zalqcznik Nr 1 do
Rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
paldziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zada(t publicznych orazwzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadari
(D2.U.2018.2057) w zamkniqtej kopercie z dopiskiem,,Konkurs ofert na wykonanie
zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowei, pielqgnowania polsko5ci oraz rozwoju Swiadomo6ci narodowej i
kulturowej w 2022 r. obejmujqcy organizacjq plebiscytu na wiefice doiynkowe w
dniu 11 wrzeinia 2022 roku podczas Doiynek Gminno - Parafialnych w Dankowie.

a) Oferty naleZy skladad w sekretariacie Urzqdu Gminy Lipie , ul. Czqstochowska 29, 42-L65
lipie do dnia 05.09 2022 r. do godziny 9:00. Liczy siq data wplywu oferty do Urzqdu.

b) Otwarcieofertnastqpi wdniu 5wrze$nia2022r.ogodzinieL0:00wsali nrlgUrzqdu
Gminy Lipie (sala 6lub6w)

c) Do ofert nale2y dolqczyd :

' kopiq aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego (dopuszczalny jest wydruk
ze strony https://ems.ms.sov.pl), innego rejestru lub ewidencji



8. Wyb6r ofert
. Komisja dokona oceny ofert w oparciu o kryteria okre5lone w pkt.6 oraz przedstawi

wyniki do zatwierdzenia W6jtowi Gminy Lipie, proponujqc dzielenie dotacji i jej

wysoko5ci w terminie do 21 dnia od dnia ich zloienia.
. Wyboru oferty dokona W6jt Gminy Lipie na podstawie protokolu Komisji.
. lnformacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogtosze6

w siedzibie Urzqdu Gminy Lipie, w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz stronie

internetowej gminy.

9. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogloszenia

otwartego konkurcu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych i zwiqzanych

z nimi kosztami, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem wysoko6ci dotacji przekazanych

organizacjom pozarzqdowym i podmiotom, o kt6rych mowa w art.3 ust.3.

W roku 2022 na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielqgnowania

polsko5ci oraz rozwoju Swiadomo6ci narodowej i kulturowej przeznaczono 7.000 zl (brutto)

10. lnformacje uzupelniajqce

lnformacje dotyczqce otwartego konkursu ofert moina uzyskai w Urzqdzie Gminy Lipie przy

ul. Czqstochowskiej 29,42-L55 Lipie, w pokoju nr 14 lub telefonicznie pod numerem telefonu
34 3188032 do 35, wew.35. Osoba do kontakt6w: p. Mariola Kotala. lnformacje dotyczqce

konkursu (tak2e wzory dokument6w) dostqpne sq w Biuletynie lnformacji Publicznej

http://bip.lipie.akcessnet.net. Ogloszenie zostalo zamieszczone w Biuletynie lnformacji

Publicznej, na stronie internetowe www.lipie.pl oraz na tablicy ogloszef Urzqdu Gminy Lipie.
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7. Termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

Komisja Konkursowa powolana przez W6jta Gminy Lipie ocenioferty w terminie do 21 dniod
dnia ich zlo2enia. Podczas rozpatrywania ofert Komisja weimie pod uwagq nastqpujqce

kryteria:

Oferta moie uzyska6 maksymalnie 100 pkt, w tym:

Wysoko6d wkladu wlasnego na realizacjq zadania od 0-20 pkt,

-do 25 % wkladu wlasnego - do 5 pkt,
-do 50 % wkladu wlasnego - do 10 pkt,
-powy2ej 50 % wkladu wladnego - do 20 pkt.

a

a

a

Dotychczasowa wsp6lpraca z gminq od 0-15 pkt

-rzetelno6i i terminowoSi -do 7 pkt,
-spos6b rozliczania otrzymanych na zadanie publiczne Srodk6w - do 8 pkt.

Doiwiadczenie w realizacji zadaf podobnego typu zadaf od 0-15 pkt

-realizacja poni2ej 2 zadafi podobnego typu - do 5 pkt,
-realizacja od 2 do 7 zadan podobnego typu -do 10 pkt,
-realizacja powy2ej 7 zadafi podobnego typu - do 15 pkt.

a Ocena kalkulacji koszt6w zadania 0-20 pkt

-adekwatno6i proponowanych koszt6w do planowanych dzialaf - do 10 pkt,

-zasadno6i przyjqtych stawek jednostkowych w odniesieniu do Srednich cen

rynkowych - do 10 pkt.

o Ocena zakladanych rezultat6w zadania 0-15 pkt
-Zakladane efekty iloiciowe ijako6ciowe -do 5 pkt,
-realno5i kontynuacji zadania- do 5 pkt,
-trwalo5i efekt6w po zakoriczeniu realizacji zadania - do 5 pkt.
o Wklad rzeczowy, osobowy, praca spoleczna czlonk6w 0-15 pkt

-kompetencje os6b zaanga2owanych w realizacjq zadania - do 10 pkt,

-wklad rzeczowy - do 5 pkt.


