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oGŁoszENIE
pÓżytkuplbliĆznegÓ
Napodiasied 13 uŚaw' z dnia24 kwi€ b ia 2003r, Ó dfia],lnÓści
io
(j':
wolontBiacie
Dz' U' z 2010 r' Nr 234, poz' ]53ó z póżn'zm') oż Ucllsa]yNr
\.x2l6ll2 Rad} Gminy B.e'na z dnia29 |illopada2012. w sprawiepryjęci! P.ogmmu
wspdpreycminy B rennaz organ
izacjami pozMądo\yyńinark 20l3'
wójt Gminy Brenna
ogłaM otwarty konkDrs ofert n! r€lia.ję
z!d.ń pub|icznych * zsk.6ie
kullu.y'Śzluki'trhronydób. kullu.y i dziedzictsanarodoł€ g o' pŹeciBdża|an'a
ualeźni€niÓń i palologioń ŚpŃćcznym! ckoloaii i ochrony złićną1 órM ochrony
diedzidła pŹymdniego'
l' Rodzd adania i vy$kość śmdkówpDblicznych pŹeznaczonycb na j€go r€|izcię.
l' zaddj! Publicznew zlkEsie kultury.sztuki,ochDny dóbr kulturyi dziedzjcnva
nuodowqo Ealizowane poprrcz:
a) org'nizo*anieimprez kullur!|nych,w tym ńwnieŹ z utl"ialemtriejscowych
/c 'potóLv
fliona n). h l U|) Lvuą'''\ tr ej..Ó^J ' 'd'. e'
b) Ór-grnizowanie
spolkań.pĘlekcji i prezentacJi
w celu PopuleFowania lokJlnej
c) olganizowanie
imprezkuhunlnychpopu|tr}zLljących
życiei twórczość
zojii Kossak,
d) orcanifÓl'anie vyŚ!} dorob}ugminnych ńystów i pisau y.
e) prowadzeniezespolówlegionalnychi orkicst
t) ÓrAanizÓwaniez'jęć f Ękodfie]ńiclwa'
wysotośćśrcdkó]vpŹeznaczonychna rea|izacjezadańv 20l3 rcku wynosi 25'000'00zl'
2' zMani] pub|icfnew zBkEsiepueciwdfialmiauzależnieniom
i palologiomspołecfn)m
. 'odo(i.|ouJ.\
l ol8!ni,o" ip|o"
' i ei u i e ' l : ś
"nie
"d7e
2) oĘoizowaniewypoczynku
dla dzjecii nlodzieżx
3) oqdizowmic i realizxc]a dzia]M pmfilaklycznych dla dzicci i nlodzicży
prnująĆ!Ćhfdrwy fybżycia.wo|ńyod uzależnień
poprz.zspodi EkreaĆję,
wysokośćśrcdkówpŹeznaczolych na redizacjęzadańw 2013rku wynosi 15'000'00zl'
3. zadmia pub]icznow z.łrsic ckololii i oĆhronyzwieŹąt onz @hrny dzicdzicNvl
pżyodniczeeo. Falizowane popu ez:
a) dzia]mix eduk&yjne skierosme do ńieŚzkńców w zak€sie pŹyrody ożywionej
b)
Ć)

dziatUia dotycza]eochrcnyzaElożlnycblaluŃów rcśIi.i zwieżąl'
dzialalnośówydawniczą promującą]valoiy pżyrodnicze teEnów chrcnionych
i pńponoBan}ch
do ochonywGminieB.e.na'
WysokośóśmdkówpŹeznaczonycllna realizacjęzadxńw 20l3 mku wynosi 10.000'00zt
II. zaady pżyzna{anfu dÓl'.ji:
l, PoŚępowaniew społie pryznaniadotacjiodbywaćsię będziezgodniez zasadami
okoślonyni w usbwie z dnia 2'1kwiehia 2003r' o dfiłlJlnościpożylkupublicacEo i o
(j.: Dz' U' z 2010I' NI 234,poz. 1536z późn.zn.) oBz w Pfuglanie
wolonlaliacie

2'

3.
4'
5.
6.

7'
3,
9.

wspóbracy cminy Brenna z oĘanizacjami pozarądowymi na rck 20]3 pĘyjęt)m
chwrłą
NI ).t216ll2 Rad}Grjdy Brdna f dnid29 listoprdr2012r'
w olwdF konkuGie ofen mo8ąud€fticzyó oryrnizacje pÓzeądÓ*e o.' pÓddiÓly
wynienione w d' 3 uŚ' 3 u$awy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o dzia]alnościpoŻ'du
i o voIontdi'cie(j': Dz' U' z 2010r' NI23.|'poz.l53ó z Późn'zm'),któF
PubliczneEo
prcwadzą dzialalnośó statutową w dzi€dzinie objęEj konkusen onz zamieuają
rea|ifowaj
adaniafu tereniegminyBrennalubnaBcz jej ńjeszlrńĆów'
zadanjezeloszoncdo konkulsumusi byćprzedmioEmdzj a]ności
śatulosejofeFnt!'
wspdcie nndsÓwć udfjć]Óne w fÓmie dÓlacji e]Ółćj, prryżnanejpodniotowi' nie
mÓiE pu ekl(Eyć 90 % łoglów ca]e8ozada.ia.
Pracaspolecznaczlonków i świadczenie
wolonta]uszystsoyi włlad o$boNy podniotu
w Falizację zldĘia. wklad osobowy'je noże pnekoczyć 50% Ćalości
wk]adu
w|asnelow rea|izacjęzadania'
w PuyTadku z]ożmia ofeńy wsŃ|nej we wniosku nalgy wskuaó potLiał dfialń
rea]izowanychpŹez loszczególno podnioty oraz sposób rcprez€ntacji tych podmiotów
w pŹnadk! z]ounia otińy wspóInej wszystkie podmioty ponosząodpowiedzialność
ŚÓlidbązr realiz]cję
zad]nia.
Kwola pŹ}zneej dotacji możebyó niższaniż okrcślona
w ofercie' w la(in pŹ'padku
podmiotbioĘcy udziałw tontusie możenegocjowaózmniejgenie akresu @zowego
zadanialub zrczyenowaćzjego rea]izacji'
Pżyznmie dolacji w wysokościniższej niż okeślona w ofercie' wyńdga koEkty
henonoCmmDi kosztorysurealizxcji zdania.
wafunkień p*kŁMia doteji jest zawa[ciestosownejuńovy ' romie pisennej'

tII. Temin i vamnki mliacji zadania,
l' Zadańia zgłogÓńe do otwtrlego *oń*usu ofćn połjńńy byó rcalizowale w otEsie nie
dluższyn niżdo 1s lislopada 2013r'
2' PlmÓw y fuin rczpoczęch zrdania nie nue być wćzdśni€jszyniż zakładmytemiń
Nynikający
z |ozśŹygnięcia
konkuNu,
okEślony
s pktv'3'
3' Dofinansowaniczadaniaiozpoczynasie po !.dpisańiu urÓwy z wyfuanyn podmiolen'
4' szcregółowe warunki lealizacji zadania zostaną okEślonew unowie o wykonanie
5' zadmia zawane s ofercie mogą byó rcalizowane vspólnie przez wĘcej niż jeden
Fdmioi jąeli olena zoŚala zlożonawspólnie'
6' s aoa.rcy ole1ę powl el polihohc ,ćob] o.oboue | 'Zeclo{e 'JpewnE]+e
wykonanie zddania. a w prypddku doświgdczeni!w rea|izaji zadań Ó podobnyr
chtral1elzewinienje wykazaów z]ozonejofercie
?' PÓdmiotEalizującyzadaliepubljczne
zobowiązoyjes|dÓ slÓsÓwdia pŹepisówprawa'
v szzogólności usawy o ochronjcdanychoŚobowych' ustawyo iinansachpublicznych
poży1kupublicznegoi o yolÓnlMacE'
ofu usBwy o działdności
Iv. T€.ńid Śkł.d.ni! of.ń'
l' o|efty w fomie pkennej waz z wynienionymiw o8loszeniuz]łącznikrmj
na]ży
składaćw fańkniętych kopenach osobiściew biuEe podawĆzyń UŹędu Gniny w
Bre!!ej, Ul wyzwolcńia 77 lub za pośredniclwcmpoczty (decyduje dąla Śempla
pocztowego)
n! ad€ s : Uuąd ominy' u|.wyzso|enjo77' 43 438 Brenna do dnia 14
lutego 2013 roku do aodfiny 15:00. Nl kopcrcic należyunieśció adBata' nozwę i
ad'B podmiou skladljącegooE odzaj i nazwęzadania'
2' olcńy złożon.po terni.i. nie b9dą ozpatryB.n..
3' w przJpadkuskladmia więcejniżjednejofeny' kŁda oferlo musi byćzłożondw Ósobnej

k 3D|cł&.,óE.r |7D.sAA.d{tr |ś{af' Pęlj! J

4' złorenieoteny do niniejŚag! konkuśuj6t ńwnoznaczne z potwierdz.niemzapoznania
sięz treściąog]ovenia
konkumowcgo.
5' olenę zgodnąze ]vzoremzawańymw za]ącznikuNr l do rczpoŹądzeniaMinŃtm Placy
i Polil'ki spoIeĆhej f dnia 15 gfudńia 2010 ńlu w Śprlwi€ wzofu oleny i rmoł€go
wzoru unowy dotyczącychrea]izacjizadania publi.zneBo omz wzon spmwozdaniaz
wykonania tego zfldfuia (Dz' U' Nr 6, poz' 25) należy wwelnić v sPosób czytelny
uwzględniającfakt, iż wszysfue pola w ofercie na]ży wypelnić' wzór ofeńy dośępny
jee na stonic ińteńetow€j UŹędu Gńiny www,bftńńa'org,Ól (zakładka',organiz&j€
pozffiądowe..)omz rv Biu|eqTie Infomocji Publicznej(zak]adka''pożyek publicznl).
ó' ofeńę nalay zlożyóz nangpującyńizałącznikmi:
a) kÓpią JkluJnegÓ odpisuz Krajow€gÓ RejestrusądoBąo lub ińńegÓ rejelh żgĆdną
z altua]nyn Śmem laktycznyó i prawnyń, niezależnieod ts!o. kiedy zoŚa]a
b) attuahy Śatut lub inny dokunent okeślajłc' pr4dńiot dzkłalnościsktadając€go

7,
8'
9'
l0'

c) w przĘ ku Śpólek akcyjńyĆh orŹ spóIĆk f ÓgmńiĆzoną odpowiedzialnością
dokumentypoświadczające'
żc nie dfja|ająone w celu osiągnięcia
zysku omz
pżezn]czają ca]ośódochoduna rulizucję celów śalulow}chÓ.e nie pfunaĆzżją
zysku do !odzi.]u niadzy ssoich udzia]owców,'kcjońdiuszy i pracowników'
ofefu oI& wszystkie zalączonedo ńiej dofumenty muszą być podpisańepŹez osob!
uprewnione do reprez€ntowania danelo podriolu i Śkładania w jego imieniu
'BodneTT.p en" L.u.relubKPs\
o : " i r d? r n i .
"ol
w pŹypadku wystawienia pŹez ws' osoby upownień lub pelnomocnictw do
podpisywaniadokumentów- upowŁnienia musząbyó dolączonedo ote'ty'
Jetli ÓsÓby upBwnion€ do PodpnyBDia nie dysponująpiefą&mi ińiennyni. ńalÓży
z]ożyćcz)tlny podpisz inieniem i nazvńkjen oEz z okEśleniempelnionejfunkcji'
wŚzyŚtkie zalączone do ofe4y dokDńont} powinny być w posaĆi Órygińału lDb
kserckopii z potwierdzeniemna k.żdej st.ońe jej zgodnościz orycinden. daą i
podphmi osób upńwnionlch do reprefentÓwaniapodniotu (zgodnic z zapńcn w

v. Tryb i krylć.ia st$owane pŹy łyboŹe ofert oru termin dokon.n'a Vybon of€ .
l' w]bÓru Ófćń dokonuje wójl po zpofnaniu się z ofefui Śpelniającyńi w'mogi
iomalne ore opiniąKonisji KÓnkuśowej'
2' składKÓnisji Konku4owej okEś|awójt Gminy w drodzezażądnnia'
3' w}bd ofen zosanie dokonany]v ciągu30 dni od upływutefllinu do składaniaofelt,
4' w}niki kÓnklńu ogłdzr się pÓpęez publikację
w BiuletyńieIńfomacjiPubliĆznej,
na
Śrcnie inlemetovej gŃ.y BEnna onz wywieszeniena tablicy ogloszeń w siedzibie
Uuęduominyw BEnnej'
5' Kryterja Śosowane pŹy wyboŹe ofen sk]adanychńa podstawieusesy o działalności
poż}tkupublicznęcoi o wolont.riacie:
a) lomalne - spelnionicw}nogów fomalnych wmnkujących dopuszczeniedo konkuBu
(fgodnośóofeny z wyńogmi okeślonyni w ogloveniu)'
noźli'ość reiliz&ji zad'ńia publiĆfńegÓpuez pÓdńiÓ'y Śkładający/e
ofeńę (pkt 0.
5),
kdkulaĆjżkrgtós r€,liztji
zrd'nia w odni€siĆniu dÓ zŹlreŚu trzowego zadfuia
(pkt0 2).
- p.oponosana
pnez podmiotjakość
wykonaniazadania'! la}żekwrInk@jeo\ób,
pŹy udfiale ttórych zaddie będzicrodizo*xne (ptt 0.5).

IJ 3DF.ł&i76r]rD

$^!ó.ł?t|j^t2r

P'Jj y

planowany udział śmdkówfińmśowychwlrsnych lJb nodków loĆhodżącychz
innych źródcłna rea|izacjęzadalia oru plmowmy wkhd Źeczow! i osobowt w
(pktl 2).
ieolizaĆjęfżdbir
rzetchośói leminowość.a t'łfo spÓsób fuzliĆzonidfżdańpubIiĆfu}.hfleĆÓń}Ćhdo
rćrlizaĆjiw latachpopu ednich(pktG2).
ó' spnwdzeliaczy złożońe
Ófeiy spełniają
wymoeifoma|nedokonuje
pr&ownikU.zędu
pozMądowych'
Gńin}. do łlóEeo zldEń nalźĄ spmwyorganizacji
7. ofereńt, klóftgÓ Ófńr nie spełniaw}mogós fomalnych 7jstlie powiadomionyo
uchybieniachpoczą elekfuniczną na podanyw otircie adrese.na]l ]v terminieod 15 do
8, w leminie ? dni od dnia otuymaniainformrcji,ofcrentma mozlisośóUzupgłniglia
bfuków fom'ln'dh
w}łąĆz.j€ w zflresie b'akujących załącfników.podpjsów' dat'
polłied-ń za 4odnośóz ory8indcn, niedokońańixŚkEślcńwe wskeanych w oferĆie
'niejścach,nicwpiśańia
zwotu ,.ńiedot}Ć7,}.,
w stosownychpolachofel'y.
9. oteńy nie spełniające
wymalai xonkusosychpodlegająodŹuceniu'
l0' KÓńisjr Konkuśowa p'yeotowuje opinię dla wójla Gniny w opaciu o kyleda
ll. ostatecznej
ocenyofeń dokonujcwójt cmin! w opmiu o kryleria'o którychro{a ł
j o wo|onbiaciepu], uwzględnieniu
at' 15 unawyo dzi3]alnÓśĆi
PożylkuPublicznego
j
opiniiKÓmisj Konku6osej'
l2'wćjI Gjniny po dokonańiu Óceny ofen podÓjnuje rczst'.}gni.cie o wyboue ofeńy i
13' od pod]'ęl'chrÓzsbygnięć Ó wyboue oleńy nie puysłulnje odwołmie,
l'1' wójt uniewulia otwdy konkus ofeft.jeżeli:
- nie z|ożonożadnejofeny'
żadńafe ZlożÓnyĆhofelt nie spełnirwymoeówzovń}ch w ogłoszeniu,
vl.Inrormcje o rr.di?Ąv.nych B 2012 roku zadanilch publicznych tego sam€ao
ro.lflju i złiązanych z nimi kosztani o.az w}sokośćdotacji pŹ€kaan€j
na realiację

Kealyłny.h'./ Fundacjaim'
.cĘ pki9.va

. fofia KGsak,./

..Pmłrdzenicorkie{ry Dęlą
pŹy osP córki wielkie,'/osP

do.hod,cnlovy
ruKSBreni!-
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