Zarządzenie Nr 0050.10.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
oraz powołania komisji do oceny ofert na realizację tych zadań.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednol. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ), w związku z Uchwałą
Nr XXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Siewierz z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami,
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
z a r z ą d z a m:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku następujących zadań publicznych:
1) „Organizacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych
oraz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siewierz, służąca aktywizacji społecznej
i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”,
2) „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - mieszkańców Gminy Siewierz”,
3) „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania
wśród mieszkańców Gminy Siewierz”,
4) „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sztuki
i kultury, integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”,
5) „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”.
§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadania, o których mowa w § 1, stanowi
załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Powołać komisję do oceny złożonych ofert w następującym składzie:
Dariusz Waluszczyk
Katarzyna Węcel-Ptaś
Marcin Machura
Ewelina Tondos
Dariusz Nawrot
§ 4. Funkcję przewodniczącego komisji powierzyć Panu Dariuszowi Waluszczykowi.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

z dnia 25 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
w 2018 roku
Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
1. „Organizacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych
oraz niepełnosprawnych - mieszkańców Gminy Siewierz, służąca aktywizacji
społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 75.000,00 zł.
2. „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - mieszkańców Gminy Siewierz”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 13,500,00 zł.
3. „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty
i wychowania wśród mieszkańców Gminy Siewierz”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 28.000,00 zł.
4. „Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sztuki
i kultury, integrację lokalnych społeczności oraz propagowanie wiedzy o regionie”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 8.000,00 zł.
5. „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród
mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 4.000,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
2) Warunkiem przyznania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Kwota przyznana na realizację zadania będzie przekazywana na podane konta bankowe
oferentów w terminie lub terminach uzgodnionych w odpowiedniej umowie.
4) Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania z nim umowy 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.
III. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Zadania określone w części I ogłoszenia o otwartym konkursie ofert należy zrealizować
w okresie od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
2. Zadania realizowane w ramach dotacji muszą odbywać się na terenie Gminy Siewierz
i dotyczyć jej mieszkańców.
3. Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
IV. Termin składania ofert.
1. Oferty, według wzoru ustalonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,
42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do
godziny 1500.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana następująco:
nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego w konkursie.
3. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą objęte
procedurą konkursową. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2018 r. o godz. 9 00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy Siewierz.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja powołana przez Burmistrza
Miasta i Gminy.
3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej.
4. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz na stronie internetowej
www.siewierz.pl,
w
ciągu
trzech
dni
roboczych
od
daty
rozstrzygnięcia.
5. Przy wyborze ofert komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria (przyznając
punkty w skali od 0 - dla całkowitego braku danego wskaźnika, do 5 - dla najwyższej wartości
danego wskaźnika):
1) możliwości realizacji zadania publicznego,
2) zasadność planowanych do poniesienia kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) jakość proponowanego wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób zaangażowanych do
realizacji zadania,
4) planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania w przypadku wspierania wykonywania zadań publicznych,
5) wkład rzeczowy i osobowy, w tym zaangażowanie w realizację zadania wolontariuszy i praca
społeczna członków,
6) doświadczenie w zakresie podobnych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach
oraz rzetelność i terminowość rozliczenia środków, otrzymanych na ten cel,
7) potencjalny wpływ realizacji zadania na osoby i społeczności nim objęte.

VI. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju zrealizowanych w roku 2017 i związanych
z nimi kosztami.
W 2017 roku zrealizowano następujące zadania publiczne:
1) „Organizacja życia kulturalnego i artystycznego społeczności ludzi starszych
oraz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na realizację zadania przekazano środki publiczne w wysokości 70.000,00 zł.
2) „Integracja społeczna oraz organizacja życia kulturalnego i artystycznego niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na realizację zadania przekazano środki publiczne w wysokości 12.000,00 zł.
3)„Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochronę dóbr
kultury i tradycji”.
Na realizację zadania przekazano środki publiczne w wysokości 4.000,00 zł.
4) „Promowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji oraz oświaty i wychowania wśród
mieszkańców Gminy Siewierz”.
Na realizację zadania przekazano środki publiczne w wysokości 35.000,00 zł.
5) „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego
rozwoju poprzez lekcje pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży”.
Na realizację zadania przekazano środki publiczne w wysokości 4.000,00 zł.

