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Kampinos, 13 listopada 2009 r. 
 
 

 
 

WÓJT GMINY KAMPINOS 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 
NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH 

W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI, w roku 2009. 
 
 
Podstawa prawna:  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 
XXIX/128 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009 i Uchwały Nr 
XXXIV/150 Rady Gminy Kampinos z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniającej Program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.  
 
I. NAZWA ZADANIA:  
Zorganizowanie spotkania o charakterze edukacyjnym pn. ‘Niezwykłe tradycje 
świąteczne i noworoczne’ dla mieszkańców Gminy Kampinos. 
 
II. WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA :  
Dotacja celowa z budŜetu Gminy Kampinos na dofinansowanie realizacji zadania 
przeznaczona na rok 2009 wynosi: 3.000,00 zł  
          
III. ZASADY  PRZYZNAWANIA DOTACJI :  
a. Dotacja moŜe zostać przyznana oferentowi, który złoŜy w terminie prawidłowo 
opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 
b. O dotację moŜe ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 73 z 
późn. zm.). 
c. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.  
d. Wysokość udzielonej dotacji z budŜetu gminy dla wybranego projektu nie moŜe 
przekroczyć 75 % całkowitych jego kosztów. 
 
IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA : 
a. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie ze złoŜoną ofertą na wspieranie realizacji 
zadania i w okresie świątecznym - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku, 
przy zastosowaniu i przestrzeganiu (co najmniej) następujących zasad:  
- oferta winna być skierowana do mieszkańców Gminy Kampinos, 
- dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie, 
- oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne i wykwalifikowaną kadrę 
niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą, 
- dopuszcza się pozafinansowy wkład oferenta, 
- wsparcie nie będzie udzielane na cele nie związane z zakresem merytorycznym zadania. 
- zakres zadania powinien być zgodny z potrzebami społeczności gminnej.  
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V. TERMIN SKŁADANIA OFERT :  
a. Oferty naleŜy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2009 roku do 
godziny 15.30, w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos, w 
pok. 4 – Sekretariat (decyduje moment wpływu do sekretariatu). 
b. Oferta winna być złoŜona na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze. 

Wymagana dokumentacja: 
- prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz – oferta podpisana przez osoby upowaŜnione do 

składania oświadczeń woli; 
- aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z rejestru sądowego (waŜny do 3 miesięcy od daty 

wystawienia) lub poświadczona kopia, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków 
wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną – kopia poświadczona powinna być 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli);  

- regulamin organizacyjny placówki; 
- sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności za rok 2008, a w przypadku podmiotów 

prowadzących działalność przez okres krótszy – za pełen okres działalności; 
- oświadczenie osób reprezentujących organizację o nieprowadzeniu działań przez organizację w celu 

osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji poŜytku publicznego); 
c. Oferta powinna być złoŜona w kopercie z napisem „OTWARTY KONKURS OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI”. Na 
kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.  
d. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 264 
poz. 2207. Formularz oferty oraz druki wymienione w ogłoszeniu dostępne są równieŜ w 
Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, pokój nr 6 oraz na stronie BIP: 
www.bip.kampinos.pl 
e. Oferty złoŜone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną 
zwrócone oferentowi bez otwierania.  
 
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: 
1. Wójt Gminy Kampinos powoła Komisję opiniującą oferty najpóźniej do dnia, w którym 
upływa termin ich składania tj. dnia 14 grudnia 2009 roku.  
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni. 
3. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod 
względem merytorycznym.  
Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
    • znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu, 
    • merytoryczna wartość projektu, 
    • wymierne korzyści dla mieszkańców, 
    • koszty projektu, a w tym: wielkość środków finansowych i pozafinansowych 
      wnioskodawcy, udział innych źródeł w finansowaniu projektu, struktura wydatków, 
    • kalkulacja kosztów, 
    • dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości  
    realizacji zadań, 
    • dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym, 
    • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 
    • zgodność tematyki i zakresu zadania z celami statutowymi wnioskodawcy, ponadto: 
        - doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć z udziałem dzieci i młodzieŜy 
        - zapewnienie przez oferenta pomieszczenia umoŜliwiającego realizację zadania, 
        - zorganizowanie odpowiedniej opieki dla najmłodszych uczestników spotkania;  
4. Dotowane z budŜetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy 
Kampinos lub na rzecz jej mieszkańców. Część wkładu własnego moŜe stanowić tzw. wkład 
pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). 
5. Dotacji nie moŜna wykorzystać na działalność niezgodną z celami zadania, którego 
dotyczy konkurs. 
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6. Wyniki konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej 
wiadomości w ciągu 7 dni od wyłonienia podmiotu, któremu to zadanie zostanie zlecone 
poprzez publikację na stronie www.bip.kampinos.pl i wywieszenie na Tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 
 
  
VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 
grudnia 2009 roku.  

2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do 
przedstawiania szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z 
wykonanego zadania w terminie 30 dni po upływie terminu na który umowa została 
zawarta (art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności poŜytku 
publicznego i wolontariacie). 

 
 
 

Wójt Gminy Kampinos 
/-/ mgr inŜ. Tomasz Tymoftyjewicz 

 


