ZARZĄDZENIE NR 51/2018
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora
Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności w 2018
roku.
Na podstawie art. 11, 13, 15 i art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /t. j. Dz .U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXVII/276/17 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” zarządzam, co następuje :
§ 1. Ogłaszam:
1. otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu
regionalnego i zdrowej żywności w 2018 r., który określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, który określa załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia wraz z załącznikiem nr 3, który stanowi formularz zgłoszeniowy.
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe do kwoty10.000 zł
/słownie: dziesięć tysięcy złotych/.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy Wiśniowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiśniowa
mgr Wiesław Stalmach
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje
w ramach regrantingu na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej żywności.
Na podstawie art. 11, 13 oraz 16 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)zwanej dalej ustawą, Uchwały Nr XXVII /276/17
Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, Wójt Gminy
Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach
regrantingu na realizację w formie wsparcia, zadania Gminy Wiśniowa w roku 2018 z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu
regionalnego i zdrowej żywności.
Dofinansowanie dotyczy:
·wyłonienia podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który zleci realizację całości zadania realizatorom
projektów wybranym na zasadach i w trybie określonych w ofercie, o której mowa w art. 14 ust. 1 i 1a, oraz
umowie, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
·mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. E oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).
Wysokość dotacji na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, uwzględniające promocję produktu regionalnego i zdrowej
żywności w formie regrantingu w 2018 r. wynosi: 10. 000 zł. W roku 2017 na ten cel przeznaczono kwotę
w wysokości 10.000 zł., wpłynęła 1 oferta i podpisano 1 umowę. Środki przeznaczone na realizację zadania
w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na dotacje.
Warunki przyznania dotacji:
·do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które statutowo prowadzą działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
·oferowane zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
·do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, będzie należało:
a) opracowanie dokumentacji konkursowej,
b) przeprowadzenie Konkursu na Mikrodotacje dla innych organizacji pozarządowych (lub podmiotów
uprawnionych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,
c) zebranie ofert, ocena i wybór realizatorów projektów,
d) podpisanie umów na realizację projektów,
e) wypłata dotacji, monitoring i rozliczenie realizacji projektów.
Informację o wyborze realizatorów projektów operator projektu podaje do publicznej wiadomości
poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej.
·W ramach Konkursu na Mikrodotacje, Operator powinien preferować typy projektów obejmujących
organizację przedsięwzięć z różnych obszarów kultury oraz działania promujące produkt regionalny
i zdrową żywność
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·Środki w ramach jednostkowej Mikrodotacji nie mogą przekroczyć 90% wartości dofinansowanego
projektu. W ramach Konkursu na Mikrodotacje będzie brany pod uwagę rodzaj wkładu własnego:
finansowy (jego wysokość) oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego.
·Projektodawcami w Konkursie mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego.
·Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej 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 realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Oferta musi być prawidłowo i czytelnie
wypełniona, zawierać wszystkie wskazane w jej treści informacje i wymagane załączniki:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji, lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- propozycję dokumentacji określającej zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów,
w tym warunki i kryteria ich wyboru, oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez
nich projektów.
·Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wiśniowa – dziennik podawczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz.15.30, lub przesyłając ofertę pocztą tradycyjną na adres Urząd
Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441 w przewidzianym terminie (liczy się data wpłynięcia oferty
do urzędu – datownik urzędu).
·Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty.
·Oferenci są zobowiązani do korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana.
·W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów
zawartych w ogłoszeniu – konkurs może zostać unieważniony.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert i sposób przydziału dotacji:
1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
·doświadczenie oferenta przy wspieraniu organizacji pozarządowych (minimum 2 lata), ocena: 0 – 10 pkt.
· kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania, ocena: 0 – 10 pkt.
·potencjał administracyjny (biuro, sprzęt), a także wkład własny operatora, ocena: 0 – 10 pkt.
·ocena opracowanej propozycji procedury konkursowej, ocena: 0 – 10 pkt.
Wymagana minimalna liczba punktów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów
możliwych do uzyskania.
2. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania, uwzględniając wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania, podejmuje Wójt Gminy Wiśniowa po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu ich składania.
4. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanej dotacji podawane są do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w serwisie internetowym oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Wiśniowa lub na
rzecz jej mieszkańców.
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa, pokój nr 16, tel.
12/2714551.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
OGŁOSZENIE
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Wójt Gminy Wiśniowa
na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm./ i Uchwały Nr XXVII/276/17 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach
regrantingu w 2018 r.
1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
a/ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
b/ nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji
konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz.U. z 2017r. poz. 1257z
późn. zm. )
c/ korzystają z pełni praw publicznych;
d/ posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.
3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 9 maja 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wiśniowa lub drogą
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wiśniowa, 32-412 Wiśniowa 441.
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów można uzyskać w uzyskać w Urzędzie Gminy
Wiśniowa, pokój nr 16, tel.012/2714551.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2018
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 18 kwietnia 2018 r
.Formularz zgłoszeniowy
dla kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. – regranting,
wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane organizacji zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego kandydata
1. Pełna nazwa organizacji/ podmiotu:
2. Adres siedziby:
3. Nazwa rejestru (KRS lub inny):
4. Numer w rejestrze:
5. Numer telefonu:
6. E-mail:

II. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe kandydata
1. Imię i nazwisko kandydata:
2. Adres do korespondencji:
3. Numer telefonu/-ów:
4. E-mail:

III. Uzasadnienie kandydatury uwzględniające kwalifikacje i doświadczenie kandydata w zakresie
problematyki związanej z zadaniami konkursowymi oraz doświadczenie przy realizacji projektów
dofinansowanych ze środków publicznych

IV. Oświadczenie kandydata
Ja, niżej podpisany(a) ............................................................ oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym formularzu w związku z naborem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.
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...........................................................
data i czytelny podpis

V. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej / podmiotu
zgłaszającego kandydata
Imię i Nazwisko
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Data i czytelny podpis
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