Zarządzenie nr 309/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku
2018.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z póź. zm), Rozporządzenia 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 2016 r. 1300) oraz Uchwały XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30
stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami
Pozarządowymi na 2018 rok zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
b) wspieranie organizacji zawodów dzieci i młodzieży i imprez sportowo-rekreacyjnych o
zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
c) udział dzieci i młodzieży w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu
lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
d) wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych między innymi
organizowanie zawodów oraz sportowych imprez integracyjnych.
2) Promocję i ochronę zdrowia poprzez:
a) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń fizycznych i
psychicznych min. poprzez tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego i inne
formy;
b) wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób
niepełnosprawnych poprzez min.: wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością
poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz inne formy wsparcia;
c) wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji
życiowej.
3) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:
a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin;
b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych a także organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację
wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi
w formie półkolonii i obozów,
4) Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:
a) organizacja występów, wydarzeń i koncertów oraz udział w nich na szczeblu
lokalnym i ponadlokalnym;
b) promocja kultury i dziedzictwa kulturowego;
c) popularyzacja kultury tzw. wysokiej poprzez organizację koncertów, spotkań,
wernisaży i innych wydarzeń kulturalnych.
5) Turystyka i krajoznawstwo:

a)

patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo
wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i
Okmin na terenie Gminy Suwałki;
b) wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, i specjalistycznej (regat,
rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych) oraz innych imprez
promujących turystyczne walory regionu;
2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
4. Ogłoszenie zostanie upublicznione poprzez zamieszczone:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki;
- na stronie internetowej Gminy Suwałki, www.gmina.suwalki.pl;
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.
5. Ogłoszenie zostanie upublicznione w sposób określony w ust. 4 w terminie od dnia 26 lutego
2018. do dnia 19 marca 2018 r.
6. Termin składania ofert określa się w terminie od dnia 26 lutego 2018r. do dnia 19 marca2018r.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Polityki SpołecznoGospodarczej
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Suwałki
/-/
Tadeusz Chołko

Załącznik do Zarządzenia nr 309/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 23 lutego 2018 r.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 23 lutego 2018 r.
Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:
1)
2)
3)
4)
5)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Promocji i ochrony zdrowia.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym Realizację
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki.
Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego.
Turystyka i krajoznawstwo.

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi poprzez wsparcie
i udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.

Rodzaj zadania

Wysokość
środków
publicznych
przeznaczonych
na realizację
zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
50 000,00
 systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży;
 wspieranie organizacji zawodów dzieci i młodzieży i
imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
 udział dzieci i młodzieży w zawodach i imprezach
sportowo-rekreacyjnych
o
zasięgu
lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 wspieranie upowszechniania sportu wśród osób
niepełnosprawnych między innymi organizowanie
zawodów oraz sportowych imprez integracyjnych.
Promocję i ochronę zdrowia poprzez:
15 000,00
 wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami
schorzeń fizycznych i psychicznych min. poprzez
tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego i inne
formy;
 wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń
rozwojowych osób niepełnosprawnych poprzez min.:
wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością poprzez
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz inne formy
wsparcia;
 wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom
będącym w trudnej sytuacji życiowej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w

tym Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki poprzez:

10 000,00

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz
członkom ich rodzin;
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych a także organizację
czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację
wypoczynku letniego i zimowego z elementami
profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie półkolonii
i obozów
Upowszechnianie kultury, sztuki. Ochrony dóbr i dziedzictwa
narodowego poprzez:
 organizacja występów, wydarzeń i koncertów oraz udział
w
nich na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym;
 promocja kultury i dziedzictwa kulturowego;
 popularyzacja kultury tzw. wysokiej poprzez organizację
koncertów, spotkań, wernisaży i innych wydarzeń
kulturalnych

21 000,00

Turystyka i krajoznawstwo:
 patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne
miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na
jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin
na terenie Gminy Suwałki;
 wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki
aktywnej, i specjalistycznej (regat, rajdów pieszych i
rowerowych, spływów kajakowych) oraz innych imprez
promujących turystyczne walory regionu;
I.

14 800,00

Zasady przyznawania dotacji

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w:
- Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2016 r. poz. 1817, z póź. zm);
- Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) o finansach publicznych;
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r. 1300);
- Uchwale nr XXXIX/335/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2018 r. sprawie przyjęcia
Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
2) Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
i przedkłada swoją opinie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Suwałki.
3) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy
Gminą Suwałki a organizacją wnioskującą.
4) Dofinasowanie z budżetu Gminy Suwałki nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów
realizacji zadania.

5) Wymagany finansowy wkład własny lub z innych źródeł, lub wkład osobowy, w tym praca
członków stowarzyszenia/wolontariuszy oferenta – od 5% do 30%.
6) W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków
przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Suwałki zastrzega sobie prawo
proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
7) Wójt Gminy dopuszcza możliwość wprowadzenia korekt w ofercie w przypadku gdy kwota
przyznanego dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana lub gdy w ofercie wystąpiły błędy.
8) W przypadku gdy oferta nie zostanie poprawiona we wskazanym przez Wójta Gminy terminie,
uznaje się, że oferent rezygnuje z przyznanego dofinansowania.
7)Wójt Gminy Suwałki dopuszcza rozstrzygnięcie konkursu przez wybór więcej niż jednej oferty
na realizacje przedmiotowego zadania.
9) Dotacja na zakontraktowane zadanie zostanie przekazana nie wcześniej niż po rozliczeniu
zadań publicznych, które były realizowane w 2017 r.(dotyczy oferentów, którzy realizowali
zadania w 2017 r.).
10) Złożenie oferty na dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje
przyznanie środków finansowych w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
II.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2018 r.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z
póź. zm.), które spełniają następujące warunki:
a) działania objęte konkursem odpowiadają działalności statutowej organizacji;
b) realizacja zadania odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Gminy Suwałki;
c) dysponują zapleczem kadrowym i rzeczowym niezbędnym do realizacji zadania;
d) posiadają doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu lub
podobnych;
e) przedłożą kompletną ofertę wraz z załącznikami.
III.
Termin, miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 15.15 (decyduje data
wpływu do urzędu).
2. Oferty w opisanych kopertach „Konkurs na dotację” należy składać w Urzędzie Gminy
Suwałki, punkt obsługi interesanta (parter – hol urzędu), lub przesłać pocztą na adres: ul.
Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
3. Oferty należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
4. Wymagane załączniki do oferty:
- kopia statutu organizacji;
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego/ innego rejestru lub ewidencji;
- w przypadku oferty wspólnej - umowa pomiędzy oferentami, którzy składają wspólną ofertę,
określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego;
- 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);
- w przypadku składania kopii załączników należy wszystkie dokumenty potwierdzić „za
zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu, wykazane w
dokumentach potwierdzający status prawny oferenta lub upoważnionych osób do reprezentacji
oferenta.
IV.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Kryteria formalne:
Odrzuceniu podlegają oferty:
1)
Złożone na druku innym niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2)
Złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie;
3)
Złożone po terminie;
4)
Zadania proponowane w ofercie nie są zgodnie z działalnością statutową oferenta;

5)
6)
7)

Wnioskowana kwota wskazana w ofercie
przewyższa kwotę dofinansowania
określoną w ogłoszeniu na dane zadanie.
Wnioskowana dotacja przekracza 95% kosztów realizacji zadania.
Wkład własny oferenta w formie finansowej lub z innych źródeł lub wkład osobowy, w
tym praca członków stowarzyszenia/wolontariuszy oferenta jest niższy niż 5%.

Kryteria merytoryczne:
1) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy 0-5;
2) kalkulacja kosztów zadania 0-5;
3) wkład własny oferenta (finansowy, wolontariat/ praca społeczna członków) 0-5;
4) inne źródła współfinansowania zadania 0-5;
5) możliwości organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie)0-5 ;
Termin wyboru ofert:
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

V. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych i dotacjach przekazanych na
ich realizację w roku 2017.

ZADANIE PUBLICZNE w 2017 r.

KWOTA DOTACJI

Turystyka i krajoznawstwo
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

12 800,00
25 000,00

Promocja i ochrona zdrowia .

22 000,00

Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Suwałki.

9 000,00

Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego

13 300,00

V.

Postanowienia końcowe.

1. Wójt Gminy powiadamia oferentów o wynikach konkursu i podaje je do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
(BIP) Urzędu Gminy Suwałki i na stronie internetowej urzędu.
2. Wzory ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowią załączniki do
niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie internatowej urzędu www.gmina.suwalki.pl
w zakładkach „ogłoszenia” oraz w BIP i w Referacie ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej
Urzędu Gminy Suwałki (pok. nr 114).
Tadeusz Chołko
/-/
Wójt Gminy Suwałki

