
Załącznik do Zarządzenia nr . r.
z dnia ..Z.(U.D. 2017 r. Burmistrza Gminy Konstancin
-Jeziorna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony
środowiska w Gminie Konstancin-Jeziorna, w roku 2017

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

Rodzaje i nazwy zadań publicznych oraz planowana wysokość środków publicznych
przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji

Rodzaj zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomości narodowek obywatelskiej ikulturowj

Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych
na dofinansowanie realizacji zadań

Spotkania historyczne dla deci i młodzieży, organizowane - - - -- -

w gminnych szkołach, popularyzujące wiedzę o lokalnych
organizacjach konspiracyjnych i ich udziale w czynie
zbrojnym w okresie II Wojny Swiatowej.

-— H

Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej gm. Konstancin
-Jeziorna przedsięwzięć edukacyjnych związanych 25 000 zł
z popularyzacją historii Polski w formie: konkursów, prelekcji,
wykładów, lekcji muzealnych, gier terenowych iitp.

Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć
popularyzujących wiedzę historyczną i tradycje patriotyczne.

_____________________________________

Rodzaj zadania: rątownictwąiochrony ludności - -

-

Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji zadań

Organizacja w gminnych szkołach zajęć z uczniami
w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tprelekcje oraz promocja bezpiecznego przebywania na 12 000 zł
wodzie organizowane dla mieszkańców gm. Konstancin
-Jeziorna.

- .--. --- „-

Organizacja na terenie gminnych przedszkoli i szkół
działań informacyj no-edukacyjnych w zakresie zasad ruchu

drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drodze.



-_Rodzai ządania: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury idziedzictwa narodowego

Nazwa zadania J Wysokość środków przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji zadań

Organizacja na terenie gm. Konstaricin-Jeziorna
przedsięwzięć artystyczno-edukacyj no-kulturalnych
w formie: warsztatów, wystaw plenerowych, widowisk, itp.

Organizacja dla uczniów, na terenie szkól gm. Konstancin
Jeziorna. przedsięyzięć promujących wiedzę o osobach 28 000 zł
zasłużonych dla kultury związanych z gm. Konstancin
-Jeziorna.

Organizacja przedsięwzięć związanych z popularyzacją
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gm.
Konstancin-Jeziorna.

Konstancin-Jeziorna w życiu i twórczości Stefana
Zeroiriskiego

— organizacja spotkań edukacyjnych
„w Willi SwitwKonstancinie-Jeziornie.

Rodzaj zadania: integracja społeczna

T Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji zadań

Organizacja dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna
bezpłatnego kursu samoobrony.

Organizacja spotkań, przedsięwzięć integrujących
i aktywizujących mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna ze
szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych 20 000 zł
wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych
i seniorów.

Organizacja dla młodzieży szkolnej z gm. Konstancin
-Jeziorna warsztatów, spotkań, prelekcji i innych
przedsięwzięć promujących idę wolontariatu.

Organizacja w Konstancinie-Jeziornie wydarzenia
promującego działalność organizacji pozarządowych
działających na terenie gm. Konstancin-Jeziorna.

Rodzaj zadania: ochrona środowiska

Nazwa zadania Wysokość środków przeznaczonych na
dofinansowanie realizacji zadań

Edukacja ekologiczna wśród dzieci i mlodzieży szkolnej
oraz dorosłych mieszkańców gm. Konstancin-Jezioma
poprzez organizację szkoleń. warsztatów, prelekcji.
happeningów, itp. 15 000 zł
Organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej konkursów
i imprez popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz
z zakresu ochrony środowiska.

2



Zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadania publicznego

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, winno być przedmiotem jego

działalności statutowej.
4. Zastrzega się możliwość zmniej szenia wysokości wnioskowanego dofkansowania.

W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego
zadania lub wycofać swoją ofertę.

5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie urnowy
w formie pisemnej.

6. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna może odmówić podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim urnowy w przypadku gdy:
a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
c) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna na
dofinansowanie danego zadania nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu tego
zadania.

8. Deklarowany udział środków finansowych własnych oferenta lub środków
finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego musi
wynosić nie mniej niż 10% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

9. Deklarowany udział wkładu osobowego i/lub rzeczowego oferenta musi wynosić nie
mniej niż 10% planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

10. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe niezaliczane do sektora
finansów publicznych - w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz inne
podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową
w przedmiotowej dziedzinie na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

11. Uczestnikami zadań, o których mowa w 1 muszą być mieszkańcy Gminy
Konstancin-Jezioma.

12. Rozpoczęcie realizacji zadań, o których mowa w 1 może nastąpić wyłącznie po
podpisaniu umowy, a zakończenie nie później niż 30 listopada 2017 r. Szczegółowy
termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących reatizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300), należy składać
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w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 05-520 Konstancin
-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 2 marca 2017 r. do godz. 14.00.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde zadanie.
3. Koperta musi być opisana w następujący sposób:

„Oferta konkursowa — pożytek publiczny 2017”; rodzaj zadania ; nazwa
zadania oraz nazwa i adres oferenta.

4. Oferta złożona po terminie określonym w ust. 1 będzie odrzucona z dalszego
postępowania.

Tryb wyboru ofert

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową błędów formalnych, istnieje
możliwość ich uzupełnienia i poprawienia przez oferenta w terminie 4 dni od daty
telefonicznego powiadomienia oferenta.

3. Po analizie złożonych ofert, Komisja Konkursowa ustali listę rankingową ofert wraz
z wysokością dofinansowania i przekaże ją Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jezioma,
który dokona ostatecznego wyboru ofert do realizacji.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od terminu składania
ofert.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jezioma: www.konstancinj eziorna.pl.

6. Oferent, który został wybrany do realizacji danego zadania, i który akceptuje jego
zakres rzeczowy i poziom dofinansowania jest zobowiązany do podpisania umowy
w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

Kryteria wyboru ofert

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją:

I. Kryteria formalne (max. liczba punktów: 2):
a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie - 1 punkt,

b) ocena kompletności załączonej dokumentacji - 1 punkt.

Za ofertę spełniającą kryteria formalne uważa się każdą, która uzyska nie mniej niż 2 punkty.
Uzyskanie przez ofertę mniej niż 2 punktów spowoduje jej odrzucenie.

2. Kryteria merytoryczne (max. liczba punktów: 25):
a) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań

będących przedmiotem oferty — od 1 do 5 punktów,
b) ocena wiarygodności finansowej podmiotu, w tym: koszt realizacji zadania, wysokość

wkładu własnego, przejrzystość kalkulacji, rzetelność i terminowość rozliczania
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dotychczas udzielonych dotacji z gminy — od I do 5 punktów,
c) ocena oferty pod względem liczby uczestników zadania. atrakcyjności i przydatności

zadania dla beneficjentów — od I do 5 punktów,
d) ocena pod względem jakości wykonania zadania, w tym: kwalifikacje osób, które będą

realizować zadanie, wkład rzeczowy — od I do 5 punktów

e) ocena możliwości realizacji zadania publicznego — od 1 do 5 punktów.

Za ofertę spełniającą kryteria merytoryczne uważa się każdą, która uzyska co najmniej 15
punktów (tj. 60% możliwych do uzyskania punktów). Uzyskanie przez ofertę mniej niż 15
punktów spowoduje jej odrzucenie. Organizacje, których oferty spełnią kryteria formalne
i merytoryczne będą mogły otrzymać propozycję dotacji.

Środki finansowe przekazane na dofinansowanie
zadań pożytku publicznego w roku 2015 i 2016

Środki przekazane na dofinansowanie
Rodzaj zadania publicznego realizacji zadań publicznych (w zi)

2015 2016

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 14 700 14 230
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 22 000 27 800
i dziedzictwa narodowego
Ratownictwo i ochrona ludności 4 700 7 000

Integracja społeczna 20 000 13 370

ticzuk

URMISTRZ
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