
B {-TTTT{{[X,q T&E F ShI Tfi CA
&ynek p4

64-tg$ Foniec

Zarządzenie Nr 30 l 2015

Burmistrza Ponieca

z dnia 7 kwietnia 2015r.

w sprawiez otwartego konkursu ofert na reulizucję zadań publicznych ze sfery

dziułalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samotządzie gminnym (tekst
jednolity zŻ0I3 r. poz' 594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietniaŻOO3r. o
działalnoŚci pozy'tku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz. I]. zŻ010r. Nr 234,
poz. 1536 z pózniejszymi zmianami) uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr IYl31lŻOI5 z
dnia 21 marca 2015 r. w sprawie zmtany Programu Współpracy Grniny Poniec z
organizacj ami Pozatządowymi na 2015 rok oraz uchwały Nr XXXIX 12961201() Rac)y
Miejskiej w Poniecu z dnia 30 wrześnta Ż0I0 roku w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarząd,oln1lmi i podmiotami wymienionymi w ń.
3 ust. 3 ustawy o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacię projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących dzlałalności statutowej tych organizacjt.

Zarządzam co następuj e :

$ l. ogłaszam otwafiy konkurs ofert.

1. ogłoszenie stanowi załączn1k nr 1 do niniejszego zarządzenia,

$ Ż. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia.



Załącztlik nr 1 do

Zarządzenia Nr 30 / 2015

Burmistrza Ponieca

z dnia 7 kwictnia 2015r

ogłoszenie o otwurtym konkursie ofert

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki:

r. Prowadzenie zadan dotyczących podtrzymywania i upowszechrriania tradycji

narodowej, pielęgnowania polskoŚci oraz rozwoju ŚwiadornoŚci narodowej,

obywatelskiej i kulturowej dla mieszkańców gminy Poniec.

D ziałanta na rZeCZ po dtrz ym ywania i upow sze chniania tradycj i naro dowej

w gminie Poniec.

Wysokośó Środków na reaIizację tego zadania w roku 2OI4 wynosiła 0'00 zł

w 2015 roku wysokośó środków wyniesie 6 00O zł'

Zasady przyznawania dotacj i :

W konkursie uczestniczyc mogą organizacje określone w afi' 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie tekst

jednolity (Dz.łJ. z2010r. Nr 234, poz.1536 zpóżnlejszymi zmianami).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŻenie w formie pisemnej do dnia

28 kwietnia 2015r. do godz. 1500 oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra

Pracy Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 t. (Dz. U. zŻOII r. Nr 6, poz. Ż5).

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących reallzacji zadania

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

ofbrty niezgodne ze wzorem nie zostan ą rozpatrzone.

Termin realizacjizadania do 31 grudnia 2015 r.

Do wniosku dołączyc naleŻy: bilans roczny, rachunek wyników, aktualny odpis z

rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenĘ potwierdzajqce

status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujqcych.



Przy rozpatrywaniu ofer1pod uwagę będą brane następujące kryteria:

I. ZbleŻnoŚó oferty z zadaniem przekazanym do realizacji,

2' Mozliw ośc r ea|izacji zadania pr ZeZ or ganizację,

3. Kalkulacje kosztów zadanta,

4 . P r zew idywana liczb ę odbiorców re alizo wane go zad ania.

oferty składaÓ naleŻy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia zakonczenta

terminu składania wnioskow poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

Warunkiem przekazanta dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zadania

publicznego na czas realizacjt zadania.

Burmistrz P onieca zastrze ga mozliwo Ść niet ozstr zv gnięci a konkursu'

Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.


