
Zun~,benie Nr IV/=-4120IR
Wójtu Gminy łłud~eehów
z dniu 21 marca 2018 n.k"

w 'pruwi. ntwane~" kunk" •.•" nren Da rt'uli/.aeję w 201~ rok" ~A"l3ń I'ubliczn,'ch
w' zak,.."ie pomoo,' spuleC/nej, w tym pomney rodzinom i "",hom •• trudnej ",'tuncji żydowej

nraz w)'rów'n,...anie suo. t,'ch rod.in i o.ób ural ••• pieraniu i "puws/echnianiu k"ltun'
fi/,e/nej

Na pl}(hlawie ano II mI. 2, art. 13 usta"y z dnia 24 kwiemia 2003 roku o dzialalno'ici poŻ)1ku
pllbliClnel\o i o wolontariacie (1)1..U.I 2018 r., poz, 450), art. 30 usl. 2 pkt. 2 i 4 ustawy l. dnia ~
marca 19'10 roku" samOrotądlie gminnym (Dl. U. •. 2017 r. p,v.. 1857) oraz w lwi:vku z uch"al~
XLVlI/96/2017 Rady Gminy (jod/~hów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie Program"
w,półpracy Gminy Bod,cchow z ol'gani/acjami po7--"rL~du"'ymi i innymi podmiotami prow'aMącymi
d/,alalność pożytku publicznegu'" 201 8 roku lar7.ąd7.a ,ię. eu na't~puje:

~1.
. Ogla>la się otwarty konkurs ofert na reali""cj~ w 201~roku zadań publicznych gminy w tak"'.,ie
pomocy spolecznej. w tj'm pomocy rodzinom i osobom'" trodnej sytuacji życiowej Ora7
w}TÓwnywanie szans tych rodzin i usob oraz wspierania i upO"szechniania kultury fiz~'etnej
2. Wykaz zadano Októrych mowa w ust. l, szczegółowc informacjc dotyczące waro"ków ich rcalizacj i
oraz trybu i k1)1eriow wyboru ofert. I3wiera ,,oglo,zenie o lllwartym konkursie ofert na rcali7.ację '"
201 & ",ku zadań publicznych g.miny w ,,,kr~,ie pomocy społeczncj. w ~m pomocy rodzino'" i
osohorn '" trudnej sytuacji życiuwcj oraz ",picrania i upow,~e<:hniania kullury fi'yClnej"'. ,tano'" iące
""Iącznik nr 1 do nini~jszcgo za.rządzenia.
3. Voi Olwartym konkursie ofert mUgiIuczestnictyć organi/acje. podm;"lY i jednostki. (I I""irych mn",a
w art, I I u,l. 3 ",lawy o działalności pożytku publiemego i o wolontariacie (z "'yłączeniem
podmiotów "'y",;eniony~h '" art. 3 osI. 4 tej u,tawy), zwanC dalej "Organ i7acjami",

p.
Ogl"v~nie." kt<i1)'Illmowa w ~ l usl. 2 13r7-'ldzenia. zamiesle7'" si~:
l) w (ji"Ic~'nie Infurmacji Public>.nej.
2) na tablicy oglos>.eń '" Ur'l'dzie Gminy Bod,echo""
3} na ,tronie internetowej Url~du Gminy (\od>.echow.

p.
Wykunanie 7-"rządzenia powier/a się Kierownikowi Rcferatu Obywatelsko, Gospodarczego

!'
Zaw\d>.en;e wchod7i w Ż)'c;c >..dniem podpisania.

JJ,r c,' Mil ''''yn..



Zahlclni~ nr I
doLarląd,cnianrlVl1201K
Wójta Gminy lloJzcchó".
z dnia 21 marca 2018 roku

Oj!;lo•• cnic
u otwartym kunkursie ofcn na reali •••cję'" 2018 roku udań publicznych

w zakre,ic pumoc~' '[I"teczncj, w tym p"m"c~' rodzinom i ".oh"", w trudnej s~'t••acji Ż)'dowej
oraz wl.rowny .••.anie •• an. t~'ch rodzin i osób oral ""pic,."nia i up"w'l"chniania kulI u•.••'

fi'yC/ncj
Na pod,tawic ano 13 ustaw)' z dnia 24 kw;etnia 2003 roku o dzi"lalnuści pożytku publiclnego

i o woltlnlariacie (Dz. U. l 2018 r. poz. 450) an. 30 usl. 2 pl.l. 2 i 4 u'law)' z dnia 8 marca 1990 rt>~un
,,,m,,r/4dzie gminnym (Dz, U. z 2017 r. poz. 1857) oraz w z"'iąuu z ucbwalą XLVII/9612017 R"dy
Gmin)' Bo,l/echów z dnia 29 li.topa,1a 2017 roku w sprawie Programu w.półpracy Gminy
I:lo<l/.cchowz organi/acjami polllrządm'J",i i inn)'mi podmiot"mi pwwadząc)mi dlialalno,ć pozytlu
puhlicznego> w 201 8 roku. informuję o m",liw,,",ci skladania ofert na realilaeje następującycb ,..adańw
",kre,ic pomoc)' .pok'CZJ1ej. w tym pon"",)' w<lzinom i o."bom w trudnej 'Y'1Uacji życiowcj oraz
wyrównywanie "atlS tych roJz;n i ",ób oral w'pierani" i upowszechniania ~ul1Uryfizyclnej

L I(od/,aj ladali publielnl'cb. lermin~- i waruoki ich realw,cj i oraz wy.uko'ć środ ków
publie/nl'ch I'''le/.nac>.nn~'ch na ich realizację:
Zadanic Dr l
RoJ/aj 7adania: Pumoc spoleClna. w c:.'m (Hl"'oc rodzino'" i o,ohom w trudnej ,y'tuacji Ż)-e;mHj
ora, ••.~'ro,,'nY'.anie szans tych rodzin i osóh
Tylul7adaniJ: Pll/yskiwanie. magazy,,,,wan;e i ",)'d"wanie t)","'no;.ci oraz odz;<:i,y dla mi."kalleów
Gminy l:loJ/,Cchów
Termin realilllcji: od 20.U.UO llł r. do J 1.11.101 ~ r.
S>uegół"",c warunki rea1i71lcji ,-,,<lania:
_ ",<lanic ma obejm"wać mie,zkall[ow gminy Bnd7.edtó"
Realizllcja za<lan;a obejm'tic następuj~<:e prinT)1etowe p".ed.iewzięcia'
• pozy,kiwanie. magazynowanie i wy<lawanie oJ,idy osobom "bogim wytypowanym przel Gminny
Ośrodek Pomocy Spn!eeznej w Bod>eehow;e
_magaZ)TIo",anic i bezplatne indy",i<l"alnc wydaw"nic tywno5ci <llao,óh korzystających z polllocy
'poł""znej
. pI'prawa pI"iomu l.ycia o."bom i roJ,inom o ni,kich <loeboJaeh, proponowana ronna pomocy
pozwoli osohom ubogim na C7.ęśeio",e oJc iążenie huMelow, co pom'oli na zak"p jnnyeh nicll:>cdnyeh
do t)'cia "nykutów
• zapl,hieganie "bó,twu wśród m;C<Z.k3lieówGminy BoJz.chów
Wy.ok"s.; ,ro<lków w 2018 roku: 6000.00 zl (slow"ic: ",eś" l~'"ięcy ztol1-'cb)

Zadanie nr 2

Rodzaj ladania: W.pieranie i upo ••.••ecbnianic kultu')' fiz~'cwej
Ty1ul zad"nia: Upow.zechnianic iwS[lieun;e rozwoju "l'0nD na tcl't'aie Gmin~' !:łod,eehów
Termin realizacji 0<120.04.20 III r. do J t.n.2U 18 r.
S,czególow. warut\ki realiz"cji >adania: _ zadanie ma obejmowac mie"kaó"ów gminy I:lod/cchów
Realizacja ladania obejmuje n",tępujące prioc:.telOwe pued,ięwzięcia:
_ przygOlowaniem do l,d>iału we w'p,'tlzawoJnictw;e w określonej dyscyrl inie 'por1u.
_ udzialu w rolgrywkach. zawoJach w oheil(lIlcj dyscypl inie 'pI,rtu.
_ utrz~'man;a obiektliw i urządzeń 'pllI1owycb .lużąey'eh uprawianiu ,portu
_ 7akop 'pmitu sportowego "ra, strojów dla zawoJników lub ulcp"cnie pllsiadanego sprzętu
sportowego,
• organiz-"wania imprez ,ponowych na terenie gminy Bod>echów



_ tgloswny projekt po"'inien miec i,totne znaC/cnie dla tworzenia i poprawy ••••.anmkow sprtJjających
uprawiani" spon" na terenie Gminy' Rodlechów oraz "powSIC",hn ianiu i krzewieniu sportu na terenie
Gminy Rodzechów.
Z, Z dOlOcjinic mogą byc l;nansowallc lub dofinan,ow,mc w'y(lalki z t)-tulu,
1) wy'platy wynagrodzen dla lawodników.
2) transferu zawodnika.
3) zooowi'l,an , 7.aciągniętej poiyctki. kredytu lub wyk"pu papierow wartościowych, orat. kosnów
"bslugi 7adłużenia,
4) k",,;ty które wnioskodaw ca poniósł na real iz,"ejc pr ,cdsię ••••.zięcia pr-led zawarciem umowy o
udlieknie dotacji
J. Wym,,!;,"')' jest co najmniej 10% wklad wla,ny, rozlllni"ny jako polwierdwllY dokumentami
finansowo _ !;.sic!;Ow)",; wkład finansow')' pochcxl"ICY z innego ni, bucltet Gminy Boozechow Rodla
dofinansowania.
4. W przypadku własnego wkladu finansowego pnehodzącego 7 i"nego niż środki wnioskooa"cy
irodła dofin"nsowania, nalei.y fakt ten wykazac dokumentem pntwierd/.ający'" "y""ko,;ć
;ruOclJ'iecwnej kwoty dotinan,o",.nia z imiennym <>znaczeniem nazw'y projektu (np. umowa,
dnkumern potwierdzający wysokość ,rndków przemavnnych na rcalimcję projcktu wy.stawiony
przez podmiot w"p(lluueslnicZ<lCY w tinan,ow,miu projektu l"b oświadczenie wnioskodawcy o
1107.eniuwniosku do innegn podmiotu cdem lObezpicczenia ",kładu wlasne"o /. innego ROdla nii..
budżet Gminy Boozl.",how),
5. Finan,owy ",kład własny wnio,kodawcy winicn zostaĆ udokumento ••••.any na rachunku
wnioskodawcy wskaz.anym do przekazania doracji lub lJIewidencjonowany w reje,trach kasowych. W
pr')'padku otr')'mywania śrndkó"" o ktol)'ch mo",a w u,t. 4, podstawą udokumentowa"ia jest umt>wa.
6. W ",ku budżdowym ",nit>skoda",ca w lry'bie n;niej''''go ogloSlcn;a o k,,,,kursie może utrzymac z
budżetu Gmin" Bodzccłlów dotacjo na więcej nii. jeden projekt pod wanulkiem, że każdy z projektów
objęty je,t (>ddzielnym wn io,kiem, umową idOlacją.

Wysokośc ~rodkow prteznaczonycłl w 201 8 ",ku 30000,00 zl (sluwn;e: t~'dzie';d ~'sięey 1,1(l1~'ehl

II. S[""ób Pl'"Z~'got"wania (lferty" .
1. Podmioty uprawnione do złożenia ofeny: organil.acje p,,,.arz.ądowe ora/, podmioty' wymienionc w
art, J ust. J "slawy o działalności pożytku publ icwcgo i o wolontariacie, które prowadza dz;alaln",ć
starutową w dziedzinic objętej konkur,em.
2. Oferta konkursowa puwinna być "por/.ądzona na druku stanuwiąeym whlcznik nr l dn
rozp0r/'ld>-enia Mini'tra l'raey iPolityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w 'prawi" wzoru
of"ny realizacji l1.dania p"blie7J1ego, ramowego wlOlU umowy o ••••.ykonanie ,adania publiC7nego i
wzoru ,prawozdania 7 wyko"ania lego zadania (Dz. U, t. 2016 ",ku poz, 1300). Aktualny dnlk ofony
do pobrania na stronic inlernetowej L'rlędu Gminy www,ul:b.l'l_wzakł"deeFoffilularlci wnioski
I) ofertę należy wypelnić czyldnie, tzn. kompUlerowo. Wszystkie pola oferty nmszą być wypełnione.
W przypadku, gdy pole nie bedl;e wypelnione, piszemy ..oie dotyczy", a w przyp.dku pólliclbowych
wpis"jemy cyfrę ..U" '" przypadku lnaku {gwi,udka) postąpić wedł"g iOSlrukcji zalącl.nnej do oferty.
Of""a powinna 70stac puygolOwana 19odnie z ~". 14 ustawy' °działalności poi.ytku publicznego
i o woil\lltariacie •.
2) oferta musi być opieczętowana i podpisana cz)tdnic przez o~oby, które zgodnie z po,lanow;eniami
statulu s~ uprawnione do reprezen1nwania poJmiotu i ;ruci~l;ania w jegt> imieniu zooowiąz<lń
fmansowych i 711wieraniaumow,
3) ofcrtę wraz z ponumerowany",i załącmikami naleiy spiąć w sposób trwal)',
3. Nie będą ro/patrywalle uferty zlożonc na niewlaśeiwych drukach, niekompktne. nieprawidlowo
wypełnione luh zlożonc po terminie.
4. W ulasadn;onych przypadkach komi,ja mMe ;-.ądaćdo w'glądu doklllllentó ••••.nicll>ędnych do
werylikacji poprawności złożoncj oferty, w SI.el"gólnoki,
1) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Reje,tru Sądowego, innego reje'lru lub ewidcncji - odpi,
musi być 19odny. z ;,ktualnym ,tancm faktyclItynl i prawnym, nielOleżnie od tego. kiedy zo,tal
wydany,
2) w przypadku wyboru intlcgo spo,ob" n:prez.entaej; podmiotów składających ofe"ę wSpOlną ni,



wynikaj~cy z Krajowego Rcjeslru S~dowego lub innego wla,;'i" eg.o 'ejcmu - dokumenl
I'0t"ierdmjący upo"a~.nienic do działania w imicni" ofcrenta (-ów),
3) doku"'enty upoważniające dane o,,,hy do rep,ezenlowania podmiotu (dotyczy podmiotów. którc
w dokumencie stanowi,%y m o pod,lawie dzialalno,ci nie po,iadaj~ informacj i " os"hach
"po",a~nionych o reprezentowaniu podmiotu),
4) w przypadku odMialów terenowych n ielX'siadaj~cych osobowości prawnej - aktualne
pelnomocnictwo zarz-'ldu gló",neg" do reprezentowania podmiotu do zaciągania zobowiąz.lń
finan<owych i dokony""ania rozl iczeń '" lym lakre,ie.
5) kserokopie kwaliftkacji/uprawnicń o,óh biorących "d'.iał w realizacji zad,,"ia.
6) w prlypadku projektów z udziałem par1nera -umo",a partnerska luh o,;wiadczen;e par1"cra.

III. Termin i miejsce składani" orert:
Oterty na ,ealimcje wymienionych zadań należ)' ,kladać w mklejonyeh kopertach o,nac",nych
napISem;
Oferta n" ,..,alizacj~ zadania pubłicznego lir .•••••••••.. n,,101Mroli
ty'lul zadania " •••................•.•.....•............•...•.•...•..................•.•...•.•...... ",
w Sekretariacie Unedu Gminy Bod,cchów .• ul. M. Rcja 10 - pokój 13.
w. tcrminie do 12 kwiNnia 10lS roku do g"dz.S:OO.
W przypadku ofer1 zl070nych drogą p<)Cztow~.d•...,yduje data wrlYwu ofer1y do Ur7.ędu Gminy.
Iv. Termin, lryb i kryteria .1".nW31le pT'L)' dokon)",an;u wyhoru oferty.
l. Ofer1y podlegają zaopiniowaniu P'zez Komi,je Konkursową" ,kladzie o",oślony," od,,;ht\ym
l.arz.ąd7eniem Wójta Gminy Bodzechó". Posiedzenie Komisji odbę,l/ie się w dn iu l2 kwielnia
1018 roku nl:ndzinie 09:00 w Urtedzie Gminy pok. nr II. Vi przypad"u. gdy Komisja nic zdoła
zaopiniować ofc'r1y podcza, jednego posiedzenia. Przewodniczący Komi<ji możc IX',lanowić o jego
kontY-TIuo"aniuw innym terminie, kl"ry podaje do wiadomo,ei ohecnych,
l. W U/.a,adnionyeh p,zy-padheh Wójt Gminy Bodzcchó" mO;'.eprzesunąć term;n ,kładania
ofert oraz lcnnin rozstrtygnię<:;a konku,",u.
3. W ,),.lad Komi,ji Konktlf,,,wej powolanej PI7.ezWojla Gminy- BOO7CChow"chod/ą
pr>.edstawicicle Urzęd" Gminy Bodzee),"w. oroz ",ohy w,,,azane przez orgu"i7.acje pozaTlądowe
i pt>dmioty ,,)'mienione w ar1. 3 ust. 3 "stu"Y ° dzialalno"ci pożytku publicznego io wolonlMiaei.
7 ""'ył~czeniem o,ób rcpraclltującyeh podmiot)' biorące udzial ". konkursie.
4. K(lmi'ja Kon"",",owa dokonywać będzie opiniowaniu ofert w na'lepująeym tr}hic'
I) komi'y-jnc olwarcie ll"'"nych ofcr1.
l) upoTlądkowanie ofert pod k~tem zapropon""anych do rcali7.acji zadań puhlicznyeh.
3) we'yf,,,,"cja ofer1 pod kątem formalny'm:
o ocena CIYofena z"sWla 7łożona pr/"z kwalifikującego się <.>fero'tla.tzn. czy realizHcja zadania
miesci się w celach s1alul" •••..ych organi7.acji.
_ ""cna czy of,.rta zostala zloh)"a na wla,d"ym rormularl.u wg ooowiąt.ującego WWTU.
_ ,>ccua czy ofcńa ,-,,'tala zlo;..ona w wymaga,,)'m w ogłoSleniu lerminie.
_ oecna czy ofer1a l.lwiera woz)',tkic w)'muganc załączniki i eZ}"spelniają one wymogi waJno<ci.

,>CCMczy oferta oraz zal~c;miki są podp;sane przez osohy uprawnione.
ocena czy termin r",,1ilacj i z.ldania jc" 7,godny z oglosw"ym w ,a'l.ądzen;u

4) mpoznanie się z treścią 7,ło;-.onychofcr1
5) ocena ofer1 pod kątem mcr)'I'H)'CZn)'m:
_ ocena prz.ejrzyslO'c; harmonogramu realizacji ,ad ania .
. ocena w j:,kim slOpniu wniosek odpowiada priorytetow)'m 7.adaniom puhliC7.tl)'m. okrdlon)'m w
programie wsp6łpracy z organiZflejami poz.arząd,,"'ymi na dany' rok kalend"rzowy.
o ,>ccna 7.asięgu realiww"nego l.ldania.
o ocena prlcdstawioncj kałkulacji k"sztów realizacji zadania. w t)m w odnie,ieniu do lakresu
rlcel<,wcgo zad"nia.
o ocena możliwo,"i oraz pruponowaną jakość realizacji zadatlia przez oferenIa Ihaz•••za,oby
rlCC7"we. kadra i jcj kwalifikacje. doświadcz"ni,'/.
o ocena pomysłowo •• i i innowacyjnosci zadania.
o ocena '''ł''\lpracy z innymi organizacjami.



• uwzględnienie analizy i oc~ny' rcali>acji zleconych z;,uIanpublicznych w pr/_ypadku organ;;meji
pozart.ądnwej lub podmiotów ,,')'mienionych w a"J usU, które w lalach poprzednich realiwwaly
zleClln~ z.ld"nia puhliczne, bior4c p"d IIwagę rzetclnośt i Terminowo"ć otal. 'p"sób rozliczenia
otrzymanych na len cel "rodków
• uwzględnienie. w pt7)'padku o którym mowa w art ..5 ust. ot 1'1:.1 2, .plallow.nych przez org.ni,acj,
pozarządową iub podmioly wymienione w art.3 ust.J udzial ;rodków w lasnych lub ,rodków-
puchod74Cych z inny.:h lIooel n" ",alit.lcj, 7.ad"nia publ ionego,
• uwzględnienie planowanego przez orgonizacj, p">.ar71jdowąlub podmioTy wy-mien;one w "n.3 u,U
wkladu rzcczowego. o'<Jhowego, w Iym świadczeni" wolool3.riuszy i pr.c, spolecmą członków.
6) ocena ofen pod kąl~m lin~n,owani" ",alit~cji >.ad"nia - occna kalkulacji kosztów, wielko';ci
deklarowanego wkładu własncgo 0'l!anizacji onI'- wiclko,;ci ,;,OOkówpozyskanych z innych żródd
wykazanych w kalkulacji ko<7tów.
7) Dotacja nic hędz.ic ud/.i~luna na;
• podcjmo",anie dzialaln"'ci gosp<,d~rcz~j,
_ lIa ccle niezwiąJ.an~ z działalnością slaluhl"'ą orgoni,,,.ji,
• na pokry'cic dcficy-tu uealizowanyeh wczcśniej prJ.edsięwzięt oraz refundacje koszlów.
_ na dOTnwanie prted.ięwzieć. które już "I clolina",owane z budżetu g.miny lub innych fundu'''Y
celowych, oraz organiz.acjom, które nie wywi,!".ały się lub nie rozli."yly z zawartyeh z.gmin~ umów.
8) 7.e ,,,,dkó,,, budżetu Gm;ny Bodzeehów pokry-wane ~dą Iylko niezbędnc koszty zw;ą>.ane
bezpośrcdnio z ",ali~acją zadania,
9) Komisja opiniująca może 7.ądać dMcnia pm,z oferenla, w okre,lonyTIl przez K<>mi'j, lennin;c,
w)ja"nicń, infonnaeji lub dokumcmów dotyczących dMonej of.rt),.
10) Glos<>wanieKomi,ji nad opiniami doty.z~eymi po,zezególnych ofert.
Ił) Komisja sporządl.i prolOkól zwięźle <>pi'ujący prtcbiegjej prac i zawierający opinie dotyczą.c
pos/czególny<h ofert spor/ądzony wg, kr)t~riów okre"lon}ch w usl. 3 ze wskazaniem of.rt
najkorzy,tn iejszych.
12) Komisja nictwlecznie przedłoży protokół Wójlowi Gminy Bodze.hów
13) Decylj<; o wyb"rte podmiotów. klóre ul)'skają dotację oraZ o wysoko;'; dotacji podejmuje Wójl
Gminy Bodzecl1ów w fornl;e z.arz.ldzenia_ Decyzja Tajest o\l:!IecZtla i nie pr7),.ługuje od
niej odwołanie,
14) Wyoor ofert nastąpi", lerminie do dnia ]9 kwielnia 2017 roku.
15) Organiz.1cj<, klór)'ch oferty ZO'il.ly w)'brane w posI,powani" kOllkuNowym om, p"zosml i
uczesmicy konkur;u, ~dą poinformowani OroBlrzygni<;ciu konkursu pi.emnic.
!6)I"fom,"cja Ow)'nikach konkur;u /.o'tanie "'lmieszczona na ,tron •• h imernelowych L:rzędu Gminy
Rodzechów., www.ugh.l'l.BiuleTynie lnfonnacji l'ublionej or.Z na lablicy' oglo,zen w Ur>.ędzie
Gminy Booze.hów

V. Z~sady' przyzn~",ania dutacj; i ,,'urunki ,""ali/.acji ladania:
l. Um,"'')' o dm".j, zo,taną t,awarte beJ. zbędnej l,włoki po ogloszeniu wynikÓw poslępowania
konkursowego. Um""8 okrdli również szetcgółowe warunki rcali,,acji, tin"ns"wani" i rotlicz.ania
dotacji,
2. [J,)lacja zostanie przyznana tej organi,.acji. której ofertę wybicrze Wójt Gminy Bod/<.-",hówz
zastrzeżenicm uSl, 5.
3. Ofcrcm. przyjmując zad "nic do realiz.acji 7.ooowiątuje ,ię d" jcgo "ykOll.nia z największ.,
starannością w trybie okcc-;łonym 1>1umowie Ofat zgoonie, ohowiązującymi standardami i przepisami
w 7.akre,ic opisanym w ofercie.
4. Wszelkie zmiany mel)tor)-Clnc zad.nia,jak rowniel. "niany z,,-iąz,ane z le"n;nem i
ha"nonogramcm jego realizacji, milszą być zgl".tanc w formie pisemnej z pro,bą o ak.cptacj,
7Jeceniodawcy, K"żda proponowana >.miana umnwy podkga ocenie pod kątem .dowoici i
oszct~dno-;ci. Zmiana mus; być zgoon" Le pezcgol,,"'ymi warunk.mi realiza.ji zadania okrcślonymi
'" t.al7.ądzeniu dOl. olwartego konkursu ofert.
5. Wójt Gminy Boozechów moż~. w uza.adnionych przypadkach, d"konać wyboru dwóch
lub wi<;eejofert doly'e7ąc)'ch realizacji tego samego zad.nia. W lakim przypadku śrOOki przeZIlaCtQlle
prle~, Gminę Bod/echow na realizację lego z,adania zOSlaną ,lo,ownie podzielonc pomiędzy dwie lub. ..
w1<;ceJorgaO\z,acJ'.

http://www.ugh.l'l.BiuleTynie
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6. W przypadku zJwarcia ""'''''')' na wsparcie ,_,dania organi7.••cja '-"pc",,,i, ud,ial "odko"
własnych na Pl"'''''';'' "kr",I"")',,, w ofercie lub pomnieJ"""ym proporcjo"alnie do
przyd7.ielonej kW(\I)' dOIJcj;

7. DOpusl.czalnc Sa m.in. takie zmiany w "mowie jak:
_ prle,uni\"cic ,mdkó'" p<Jm;~d/.ypozy'cjam; " ku,,!o,}',ie (bez zwięk:lfcnia kosztu jednostkuwq(o)
_ zmiarla terminiiw poszczególnych działali I""artych w h"mlOn"gmmie z zachowaniem {erm;nll
realizacji WW,,.adan;a
_ lmiana kadry zaang,1)owanej w realizacje zadania (7 zachowaniem wymaganych kwalifikacjil
. zmiana nr kunta bankoweg ••
Zmiany umow)' nie "'y'magające pi,emnego informowania lkccniodawcy:

jeżeli dany kosń finansow)' l dotacji wskazany \II kosztorysie nie ulcgl zwiększeniu" wi"cej
nił I G%
jdel; całkowily proccntowy uJtial dolacji w calkowitym kOSl.cic ladania nie zw;"bł,y się o
więcej niż 10%,

~. ""ójl (,miny Boof-cehow mozc. w "czególnic uf.as.adniony'ch p"ypadkach. od'tąpie od
realizacji zadMia publicmcgo określoncgo w niniejszym ogloszeniu. W ,zczególno';ci. gdy okaże sic,
iż rzeczywisty zakres rcaliwwancgo "dania l1laeZ4COodb;c ••..•od opisancgo w ofercie. podmiot ulraci
zdolnosć do cZ)l1noSci praw-nych, wstaną ujawnione nieln"'te wcze"niej okoliczności porlwai'ające
wiarygodność nte')loryelllą lub linansow. of.renta _jożeli wCldnioj przyznane dofinamN,-ania
lOSlaly'wydane niclg,mnie z puC/naezeniem lub rozliczone nieprawidlowo.
Q.W przypadku rezyg.nacji z przyznanej d,)tacji wnioskodawca powinicn złożyć I'isemne
o;wiadcf-cn;e (podpi>ane I'I7-"Z"",by upraw nione) wtemlinie 7 dni "d dnia otrzymania
powiadomienia o uzyskaniu dolacji.
10. Zleceniobiorca ponosi wyląctną odrow iedlialnoi,; wobec osób trleeich w twiązku l rcali7.<1cja
zadania publicmego oraz posiada o"wiadacni. 00 ",ób zwiąl<lnych z real itacją z.adania. w tym t,

grom",!I<:niem, przetwarzan;cm i prz.elatywaniem d,myeh o,ob,"'-ych, a !aVe wprowad7<lniem ich do
syslemow inlormaty-ctnych zgodnie z usl"wą l dnia 2Qsierpnia 1997 r." ochronie danych o,obowych
(tekst jedllolily Dz.U, l 201 6r., poz. 922 t. pMn. zm, l,

VI. Z,..,aliz"wa"e przel. G minę Bndzerhuw w hicżący-riI roku i ••- roku p"prtednim "",la nia
publirzne tego .amego rodlaju i z..-ią/"ne z nim k"-"Q', ze "te'.egóło~-riI uW•.glo;lłni~niem
••),."kosci ,I,,'arji przeka7.an~'ch "~m,i""rj",,, pozarząd"w,'m i podlIliolOm, u których ",,,wa w
arl. J ust. 3 uslawy,. dnia 2-ł kwietnia 2003 r. o IIzialaloo,ri I'0i}'tku I'uhlir/nego i"
"-,,lomariacie (Dz. C, z 20111r. pOI. ~50)

Zadanie nr l
Roozaj 7iidania: Pumoe SI'"lerloa, w tyn, pomoc r"dzinom i o,obom w lrudnej .y'luarji i}'C;,,"ej
"raz wy'rówllywan;e vall' tyrh mdzin i 05<;1>
Ty,tol•.<Idania:P"zyski ••"nir. magal~'nowanie i "",'da"-" nie żywności oraz ollz;ei.~' dla
n,il'Szku"ców {, miny' n"dzcrhow
2018 rok: picrw-sze zadanie tego lyl'''
2U17 rok: zadanie ,.Pozyskiwanie, magazy-nowanie i wydawanie iywno"ci Oral odziezy dla
mieszkańc;,w Gminy Bolil,cchów" dotacja w wysokości 6 000.00 z.1(slown;e: szd,; ~',ięcy zlotych) -
ladan;e nicHealilowane - nie wplynela żadna oferta.

Zadanie nr 2
Rod7.aj ,.ad"nia: W.pien.ni. i "puwu.chnianie kult"ry' fiz:.'CZDej
T)1UlLadani", Upuw-'leehniallie i w.pieranie roz ••-oju .portu na terenie Gmin~' B"d •.echó"
2018 rol.::pie,w'le 7.adanie tego typu
2017 rok: z"<!an;e .,UpO"'57e<:hni,mie i wspieranie rozwoju sportu na tere"ie Gm;ny BoMechow na
rok 20 l 7 roku" 30000 l,l (slownie: trzydzidei tysięcy ,łotych)
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