GMINA LIPINKI LUZYCKIE
reprezentowana przez

WOJTAGMINY
oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacj-r zadania publicznego

polegaj~cego

na upowszechnianiu

dzialalnosci kulturalnej na terenie Gminy Lipinki Luzyckie w 2017 roku
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarzqdowych oraz podrniotow
wyrnienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
pozytku publicznego i

0

0

dzialalnosci

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), ktorych

dzialalnose statutowa zgodna jest z dziedzinq zlecanego zadania.

1) Rodzaj zadania
Przedrniotern konkursu jest aktywizacja i integracja srodowiska lokalnego
w sferze krzewienia kultury i oswiaty na terenie Grniny Lipinki Luzyckie
w 2017 roku.

2) Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj-r zadania
Na realizacjy zadania bydqcego przedrniotern konkursu Grnina przekaze
dotacjy w wysokosci 8.000 PLN (brutto) oraz urnozliwi nieodplatne
udostypnienie pornieszczen GOK w Lipinkach Luzyckich oraz swietlic
wiejskich.

3) Zasady przyznawania dotacji
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku

0

dzialalnosci pozytku publicznego i

0

wolontariacie (t.j. Dz. U.

z 2016 r. poz. 1817).

4) Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie rna bye realizowane w ciqgu calego 2017 roku. Zadanie rna polegae
na upowszechnianiu kultury i oswiaty, organizowaniu spotkan i irnprez
kulturalnych na terenie Grniny Lipinki Luzyckie (z wylqczeniern uroczystosci:
Swiyto Konstytucji- 3 rnaja, Swiyto Wojska Polskiego- 15 sierpnia i Narodowe

Swiyto Niepodleglosci- 11 listopada). Do zadania nalezy r6wniez dbalose
o wykorzystywane place rekreacyjne i pomieszczenia.
5) Termin skladania ofert

Oferty nalezy skladae w terrninie do 4 stycznia 2017 roku w sekretariacie
Urzydu Gminy Lipinki Luzyckie, ul. Gl6wna 9, tel. 68 3626230; fax: 68
3626241. Oferta powinna bye zlozona na forrnularzu bydqcym zalqcznikiem
nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzorow umow
dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdan z
wykonania tych zadan. (Dz. U. poz. 1300). Do oferty nalezy dolqczye aktualny
odpis z wlasciwego rejestru. Wniosek powinien bye dostarczony listem
poleconym,

pOCzlq

kurierskq lub

osobiscie

(wnioskodawca

otrzyma

potwierdzenie zlozenia wniosku z datq jego przyjycia na wlasnym
egzemplarzu).

Komplet

dokument6w

Wllllen

bye

umleszczony

w kopercie opieczytowanej pieczqtkq firrnowq wnioskodawcy i podpisanq:
"Konkurs na upowszechnianie dzialalnosci kulturalnej

na terenie Gminy

Lipinki Luzyckie w 2017 roku". Wnioski zlozone winny spos6b nie bydq
rozpatrywane.
6) Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy
Lipinki Luzyckie. Wyb6r oferty nastqpi do 11 stycznia 2017 roku.
Przy wyborze oferty stosowane bydq nastypujqce kryteria:
- atrakcyjnose projektu dla mieszkanc6w gminy,
- budzet projektu, w tym wklad wlasny wnioskodawcy,
- doswiadczenie i zaplecze wnioskodawcy niezbydne do realizacji projektu.
7) W 2015 i 2016 roku Gmina Lipinki Luzyckie realizowala pO\vyzsze zadanie

powierzajqc je organizacji pozarzqdowej i przeznaczyla na ten cel w 2015
roku- 8.000 PLN i w 2016 roku- 8.000 PLN.

inZ.

