OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 0007.XI.63.2011r.
Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy
Gminy Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012, Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE
W DZIEDZINIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W ROKU 2012

1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych
Gminy Krzyżanowice w dziedzinie kultury określonych w „Programie współpracy Gminy
Krzyżanowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2012 rok”.
2. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Wójt Gminy Krzyżanowice przeznacza kwotę
10.000,00 zł.
3. Zadania, zgłaszane do konkursu mogą być realizowane w szczególności poprzez:
1) wspieranie działalności mniejszości narodowych na rzecz zachowania i rozwoju języka,
kultury oraz tradycji regionalnych w szczególności poprzez propagowanie tańca;
2) organizowanie spotkań mających na celu propagowanie kultury śląskiej i zachowanie
tradycji regionalnych poprzez propagowanie aktywności osób starszych, emerytów,
rencistów.
4. Zgłaszane projekty winny mieć zasięg lub znaczenie gminne.
Zasady przyznawania dotacji:

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) - prowadzące działalność
statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzające realizować zadanie na rzecz
mieszkańców gminy Krzyżanowice.
2. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się w okresie od dnia
podpisania umowy do 21 grudnia 2012 roku.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
4. Oferta, o której mowa w pkt. 3 winna być rozszerzona o wymagane załączniki:
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji –
odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy
został wydany;
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze
wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą "za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania podmiotu z datą podpisania, na każdej stronie dokumentu).

5. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane .
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.
7. W przypadku przyznania dotacji w mniejszej wysokości niż wnioskowana dopuszcza się
możliwość weryfikacji i zmianę kosztorysu zadania, wnioskodawca może zmniejszyć wkład
własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej
pomiędzy Gminą Krzyżanowice a podmiotem składającym ofertę.
9. Warunkiem zawarcia umowy jest:
1) Posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;
2) Aktualna karta wzorów podpisów w banku zgodnie ze statutem i wypisem z rejestracji
podmiotu ubiegającego się o dotację (przed podpisaniem umowy należy przedłożyć ksero
karty wzoru podpisów).
10. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowanych.
11. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
1) zakup materiałów (produktów) niezbędnych dla wykonania zadania,
2) usługi związane z realizacją zadania ( tj. wynajem elementów technicznych niezbędnych dla
wykonania zadania np. scena, nagłośnienie, oświetlenie itd.;usługi transportowe, koszty
promocji przedsięwzięcia, usługi wydawnicze, poligraficzne dotyczące organizacji imprez w
tym koszty związane z prowadzeniem serwisów internetowych).
3) zakup mediów związanych z realizacją zadania gaz, woda, energia, opał)
Termin i miejsce składania ofert.
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice (pok. Nr 15) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 stycznia 2012 roku do godz. 15 00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
"KONKURS 2012" wraz z nazwą zadania, którego oferta dotyczy.
Oferta nie złożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powoływaną przez Wójta Gminy.
2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczne (nowatorstwo projektu, walor artystyczny, społeczne uzasadnienie),
2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych nakładów do
zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania),
3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie),
4) zakładani partnerzy i beneficjenci,
5) rzetelność i terminowość (rozliczeń z dotacji w roku poprzednim),
6) propagowanie tradycji regionalnych.
3. Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 1 lutego 2012 roku
w Urzędzie Gminy Krzyżanowice ul. Główna 5.
4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokołem Komisji
Konkursowej.
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu
i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Wójta Gminy.
7. Lista podmiotów dofinansowanych przez Gminę Krzyżanowice w otwartym konkursie ofert na
zadania publiczne Gminy Krzyżanowice w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2012 roku dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl, na
stronie internetowej Urzędu Gminy www.krzyzanowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy.

Łączna kwota zrealizowanego przez Gminę Krzyżanowice w roku 2011 zadania publicznego tego
samego rodzaju ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyniosła: 10.000 zł. w tym:
– Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu - TSKN
Koło Terenowe Tworków - kwota 4.000 zł.
– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego
w Raciborzu (Koło w Krzyżanowicach, Koło w Tworkowie, Koło w Chałupkach) - kwota
6.000 zł.

Wójt Gminy Krzyżanowice
/-/ Grzegorz Utracki

Krzyżanowice, dnia 2012-01-10

