ZARZĄDZENIE NR 35/2018
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 23 marca 2018r.
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w Gminie Książ Wlkp. na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1oraz art. 28g ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018r., poz. 450) oraz Uchwały Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27
listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego
i o wolontariacie, na rok 2018, zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji w Gminie Książ
Wlkp. w roku 2018 następującego zadania publicznego:
„Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnopatriotycznych – w szczególności: rozgrywek, turniejów, spartakiad, festynów, pokazów, imprez na
szczeblu międzygminnym i powiatowym – kwota 3 500,00 zł.”
2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania na zasadzie
udzielania dotacji.
3. Warunki realizacji zadania określi umowa.
§ 2. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacje przyznaje się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450), Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2016r., poz. 1300) oraz Uchwały Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27
listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
2. Dotacje przyznawane będą z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadań ustala się od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia
31 grudnia 2018r.,
2. W konkursie brać mogą udział podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r, poz. 450).
§ 4. Terminy i warunki składania ofert.
1. Oferta musi być sporządzona zgodne z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300).
2. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r, poz. 450) oraz
w niniejszym zarządzeniu.
3. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego musi być spójny
z harmonogramem działań. Ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań m.in.
liczbę uczestników, liczbę zakupionych nagród, wyjazdy, liczbę świadczeń udzielanych tygodniowo,

miesięcznie.
4. Kalkulacja przewidywanych kosztów w ofercie musi być czytelna i logiczna. W ofercie
należy określić szczegółowo wszystkie rodzaje kosztów związanych z realizacją zadania.
Wyszczególnione w kalkulacji koszty muszą być spójne z harmonogramem i jednoznacznie
przypisane do konkretnych działań. Wydatki przedstawione w kalkulacji kosztów muszą znajdować
pełne uzasadnienie w opisie zadania.
4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. lub przesłać
pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha
Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. w zamkniętych kopertach opatrzonych numerem i nazwą zadania,
w ramach którego oferent zamierza realizować swoją ofertę oraz oznaczeniem składającego,
w terminie do dnia 19 kwietnia 2018r.
5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone na niewłaściwym
formularzu bądź po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
2. Złożone oferty przed ich rozpatrzeniem i wyborem opiniuje Komisja Konkursowa,
powołana zarządzeniem przez Burmistrza Książa Wlkp., zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/276/2017
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
3. Wyboru ofert dokonuje Burmistrz Książa Wlkp.
4. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą zgłaszać
pisemnie kandydatów do Komisji Konkursowej do dnia 19 kwietnia 2018r. Zgłoszenia można
składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. przy ul. Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
5. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego;
5) 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;
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Realizacja zadania lub jego części może zostać powierzona więcej niż jednemu
podmiotowi.
§ 6. Informacja o konkursie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp.
§ 7. W 2017 roku Burmistrz Książa Wlkp. w trybie otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz podtrzymywania
tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej udzielił wsparcia finansowego następującym
organizacjom:
1) Gminny Szkolny Związek Sportowy w Książu Wlkp. na zadanie pn. „Prowadzenie systemu

rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Książ Wlkp. organizacja obozu
sportowego dla uzdolnionej młodzieży” – kwota 7 500,00 zł,
2) Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki „Leo” na zadanie pn. „ Wielkopolski turniej
w Brazylijskim Jiu –Jitsu połączony z festynem rekreacyjnym!” - kwota 2 500,00 zł,
3) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów na zadanie Turniej strzelecki
dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. pn. „Strzelanie żniwne 2017” – kwota 2 000,00 zł,
4) Polski Związek Wędkarski Koło PZW nr 18 na zadanie pn. „Turnieje wędkarskoekologiczne dla dzieci, młodzieży oraz zawody wędkarskie dla seniorów” – kwota 4 000,00 zł,
5) Stowarzyszenie Amatorskie Zespoły Sportowe Gminy Książ Wlkp. „Klasa W” na zadanie
pn. „Organizacja rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Gminy Książ Wlkp.” – kwota 7 500,00 zł,
6) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi” na zadanie pn. „Palimy się do
muzyki” – kwota 1500,00 zł.
§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

