WOJT GMINY
KRAS ,C)C1N
iii. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

ZARZADZENIE NR 15/22
WOJTA GMINY KRASOCIN

z dnia 7 lutego 2022 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadan publicznych
z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 z po2n. zm .), art. 5 ust. 4, art. 11 ust.1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z po2n. zm .) oraz uchwaly nr XL/344/2021 Rady Gminy
Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Krasocin z Organizacjami
Pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoki poZytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Swictokrzyskiego poz. 4180), zarzqdza sic, co nastcpuje:
§ 1. 1. Oglasza sic otwarty konkurs ofert na realizacjc zadati publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony
d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.
2. Trek ogloszenia o konkursie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi Zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.
§ 2. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadati publicznych z obszaru
kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku zamieszcza sic w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Krasocin, na stronie intemetowej Urzcdu Gminy w Krasocinie oraz na tablicy
ogloszeti w Urzgdzie Gminy w Krasocinie.
§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

WOJT_. MANY
Ireneusz iacitiskt

Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 15/22
W6jta Gminy Krasocin
z dnia 7 lutego 2022 r.
§ 1. Wojt Gminy Krasocin ogiasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadaii
publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku i zaprasza
organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 prowadzqce dzialalno§e portku publicznego
do skiadania ofert.
§ 2. Konkurs oglaszany jest na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z poin. zm .), art. 5 ust. 4, art. 11 ust.1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z pO2n. zm .) oraz uchwaly nr
XL/344/2021 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
Krasocin z Organizacjami Pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoki
poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego poz. 4180).
§ 3. Rodzaj zadaii i wysokok §rodkow przeznaczonych na ich realizacje:
Zadanie 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego
poprzez organizacje i prowadzenie M1odzie2owej Orkiestry Detej Ochotniczej Stray Po2arnej w Krasocinie
wraz z grupq tanecznq Aplauz.

Wysokok §rodkow przeznaczonych na realizacje zadania publicznego: 140 000 zl
Zadanie 2: Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dob kultury i dziedzictwa narodowego
poprzez organizacje i prowadzenie Orkiestry Detej Ochotniczej Straly Poarnej w Olesznie.

Wysokok §rodkow przeznaczonych na realizacje zadania publicznego: 60 000 zi
Wysokok §rodkow publicznych przeznaczonych na realizacje w/w zadañ publicznych
na rok 2022 : 200 000 zi (slownie: dwiekie tysiecy zlotych 00/100).
w roku 2021: 160 000 zi (slownie: sto sze§Cdziesiqt tysiecy zlotych 00/100)

§ 4. Termin realizacji zadati
Zadania objete konkursem na1e4 wykonao od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2022 roku.
§ 5. Cele konkursu

L Edukacja kulturalna - nauka gry na detych i perkusyjnych instrumentach muzycznych.
2. Nauka tafica maloretkowego na potrzeby Orkiestry.
3. Zapewnienie jak najlepszych warunkow do podnoszenia poziomu muzycznego.
4. Organizacja i udzial Orkiestry Detej w przedsiewzieciach kulturalnych i promocyjnych takich jak: festiwale,
konkursy, przeglqdy prezentacje, warsztaty, festyny i inne uroczystoki o zasiegu gminnym, powiatowym,
wojewodzkim, jak rownie krajowym czy miedzynarodowym.
§ 6. Oczekiwane rezultaty realizacji zadati publicznych

1. Oferent jest zobowiqzany do podania w zalenoki od rodzaju zadania co najmniej niZej wymienione
rezultaty:
1) Liczba przeprowadzonych zajea w ramach zadania publicznego (godziny)
2) Liczba uczestnikow zadania publicznego (osoby)
2. Wy2ej wymienione rezultaty sq obligatoryjne dla kaklego zadania.
3. Zadanie uznaje sic za rozliczone w przypadku osiqgniecia min. 80% zaloZonych rezultatow (dla kaMego
osobno).

§ 7. Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do zlolenia oferty i ubiegania sic o dotacje na dofinansowanie realizacji zadañ
publicznych sq organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoki poZytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z po2n. zm .), (dalej jako
Oferenci ), dzialajqce na terenie Gminy Krasocin lub na rzecz jej mieszkaticow w zakresie povvyZej wymienionych
2. Zadania publiczne z zakresu objctego konkursem bcdq realizowane w trybie wsparcia tub powierzenia
realizacji zadania publicznego. W ramach zadania oferent moZe pobierae §wiadczenia pienickne od odbiorcow
zadania. Dopuszcza sic pobieranie §wiadczen pienicZnych od odbiorcow zadania publicznego pod warunkiem, Ze
oferent realizujqcy zadanie publiczne prowadzi dzialalno§o odplatnq pokytku publicznego, z kt6rej przychOd
przeznacza na dzialalno§e statutowq.
3. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta
pomicdzy Oferentem a Gminq Krasocin.
4. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikajqca ze z1oZonych ofert, przekracza wysokok
§rodkow przeznaczonych na realizacjc zadania, Wok Gminy Krasocin zastrzega sobie moZliwo§e do zmniejszenia
wysokoki wnioskowanego dofinansowania. W przypadku, gdy organizacja otrzymala dotacje w wysokoki
wnioskowanego dofinansowania. W przypadku, gdy organizacja otrzymala dotacjc w wysokoki nikszej ni
wnioskowana, Wojt Gminy Krasocin oraz realizator zadania dokonujq uzgodnieli, ktorych celem jest
doprecyzowanie warunkOw i zakresu realizacji zadania, zachowujqc podstawowe cele merytoryczne zadania
i deklarowanq kwote §rodkow wlasnych zawartq w ofercie lub zaktualizowanych w harmonogramie i kosztorysie.
5. W przypadku przyznania ni2szej kwoty dotacji na realizacjc zadania ni2 wnioskowana oferent jest
zobowiqzany do dokonania korekty i zloZenia podpisanej przez upowalnione osoby zaktualizowanej oferty tub
pisemnego odstqpienia od zawarcia umowy.
6. W przypadku powierzenia realizacji zadania nie jest wymagane wniesienie wkladu wlasnego.
7. W przypadku wsparcia realizacji zadania wklad wlasny Oferenta w realizacjy zadania publicznego musi
stanowie co najmniej 5% wartoki finansowej zadania.
8. Przez wklad wlasny naleZy rozumiee wklad finansowy tub niefinansowy (osobowy tub rzeczowy).
9. Wklad rzeczowy to sprzct, przedmioty, materialy, a tak2e prawa autorskie, kt6rymi organizacja dysponuje
i ktore zamierza wykorzystao podczas realizacji projektu. Wkladem rzeczowym mogq bye np.: nieruchomoki
(pomieszczenie, sala), sprzet, uslugi §wiadczone nieodplatnie na rzecz organizacji przez inny podmiot (np. usluga
transportowa, hotelowa, poligraficzna).
10. Poprzez pojccie wkladu wlasnego osobowego (wolontariat) naleZy rozumiee, odpowiadajqce §wiadczeniu
pracy na rzecz zrealizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez wynagrodzenia, §wiadczenia czlonka
organizacji tub wolontariusza na zasadach okre§lonych w ustawie o dzialalnoki poZytku publicznego i o
wolontariacie.
11. Wolontariusz/czlonek powinien posiadae kwalifikacje i spelniae wymagania odpowiednie do rodzaju
i zakresu wykonywanych §wiadczen.
12. Kalkulacjc wkladu nale2y dokonae w oparciu o obowiqzujqce stawki rynkowe dla danego rodzaju prac.
13. Prace spolecznq czlonka organizacji lub wolontariusza naleZy wycenie zgodnie z liczbq przepracowanych
godzin: w przypadku, gdy praca wolontariusza/czlonka organizacji ze wzgledu na wykazanq w ofercie specyfike
nie mo2e bye rozlicza godzinowo — nale2y podao inny sposob wyliczania nakladu jego pracy.
14. Czlonek organizacji N.& wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracc lub umowy
cywilnoprawnej nie mole wykonywao §wiadczen objetych pracom spolecznq N.& wolontariatem w godzinach
swojej pracy.
15. Zakres, sposob i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza/czlonka organizacji muszq bye
okre§lone w porozumieniu, o kt6rym mowa w art. 44 ustawy o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie.
16. Rozliczenie pracy spolecznej czlonka organizacji bqdi §wiadczeri wolontariusza odbywa sic na podstawie
o§wiadczenia w/w osoby stwierdzajqcej wykonanie pacy spolecznej N.& §wiadczenia, z podaniem zakresu, liczby
godzin, dni, miesiecy, wyceny, potwierdzonego przez koordynatora zadania lub osobe upowaZnionq.

17. Przez wklad wlasny finansowy rozumie sic §rodki finansowe wlasne, §rodki finansowe z innych irodel
publicznych w szczegolnoki: dotacji z bud2etu panstwa lub bud2etu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, §rodkow z funduszy strukturalnych oraz pozostalych np. od sponsorow.
18. Przyznanie dotacji na realizacje zadania nastapi na podstawie zawartej umowie z podmiotem, ktorego oferta
zostanie wybrana w konkursie, przelewem na rachunek bankowy organizacji wskazany w umowie.
19. Dopuszcza sic przekazanie datacji jednorazowo lub w transzach w zaleZnoki od rodzaju i specyfiki
zadania.
§ 8. Warunki realizacji zadall

1. Dopuszcza sic mo21iwo§e dokonywania przesunice pomicdzy poszczegolnymi pozycjami w kosztorysie
okre§lonymi w zestawieniu kosztow realizacji zadania publicznego do 10% vvysokoki dotacji, z zachowaniem
kwoty dotacji, bez koniecznoki aneksowania umowy. Przesuniccia dotycza wszystkich kosztow, nie tylko
z dotacji.
2. Oferent powinien posiadae do§wiadczenie i kwalifikacje niezbcdne do realizacji zadania bedacego
przedmiotem konkursu.
3. Z udzialu w realizacji zadati vvyklucza sic osoby, ktore widnieja w Rejestrze Sprawcow Przestcpstw na Tie
Seksualnym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwoki.
4. Podmioty, ktore otrzymuja dotacjc na realizacjc zadania sq zobowiazane zamieszczae w sposob czytelny
informacje, 2e realizowane zadanie jest dofinansowane z budZetu Gminy Krasocin. Informacja ta powinna bye
podana stosownie do charakteru zadania.
5. Oferent zobowiazany jest do podania dodatkowych informacji dotyczacych rezultatow realizacji zadania
publicznego, o kt6rych mowa w czyki III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego.
6. Oferent zobowiazany jest do z1o2enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie, zgodnie
z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poZytku publicznego i wolontariacie.
7. Oferent realizujac zadanie, zobowiazany jest do stosowania przepisOw prawa, w szczegolnoki
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
()sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
clanych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (4.5.2016 1119/38 Dziennik Urzcdowy Unii Europejskiej PL) ustavvy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz ustawy z dnia 29 wrze§nia 1994 r. o rachunkowoki (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z po2n. zm .).
8. Oferent jest zobowiazany do stosowania aktualnych przepisow prawa oraz wytycznych wlakiwych organow
w zakresie realizacji zadania publicznego w kontekkie stanu epidemii wywolanego zaka2eniami wirusem SARSCov-2. Oferent jest zobowiazany na bie2qco monitorowao ewentualne zmiany w przepisach prawa oraz
wytycznych.
9. W przypadku, gdy w okresie realizacji zadania nastapia istotne zmiany ograniczeti, nakazow i zakazow
w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii wywolanego zakaleniami wirusem SARS-Cov-2, majace wplyw na
warunki realizacji zadania, Oferent/Zleceniobiorca jest zobowiazany przedlo2ye Zleceniodawcy informacje w tym
zakresie i na wezwanie Zleceniodawcy przed1o2y korektc oferty oraz przystapiO do renegocjacji warunkOw umowy.
10. Obowiqzkiem podmiotu realizujacego zadanie publiczne jest zapewnienie dostcpnoki osobom ze
szczegOlnymi potrzebami. Dostcpno§e musi bye zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o ktorym
mowa w art. 6 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostcpnoki osobom ze szczegolnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
11. W przypadku, je2eli Oferent/Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczegolnoki ze wzgledow technicznych
lub prawnych, zapewnie dostcpnoki osobie ze szczegolnymi potrzebami w zakresie, o kt6rym mowa
w art. 6 ustawy o dostepnoki, podmiot ten jest obowiazany zapewnie takiej osobie dostcp alternatywny o ktorym
mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnoki osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
§ 9. Miejsce, termin oraz warunki skladania ofert

I. Oferty na1e2y skladae w terminie do 28 lutego 2022 roku do godziny 18:00 osobikie lub za po§rednictwem
poczty na adres: Urzad Gminy w Krasocinie, Sekretariat, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, pok. nr 8.
0 terminie zlo2enia ofert decyduje data jej wplywu do Urzedu.

2. Oferty powinny bye zlo2one w zamknictej kopercie, opatrzone pieczeciq podmiotu i nazwq zadania, ktorego
clotyczy oferta.
3. Oferty, kt6re zostanq zloone po terminie nie bcdq brane pod uwagc w konkursie i zostanq zwrOcone
oferentowi bez otwierania.
4. Oferent zobowiqzany jest do zlolenia oferty w wersji papierowej w jednym egzemplarzu w jezyku polskim,
wedlug wzoru okre§lonego w zalqczniku Nr 1 do rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Poytku
Publicznego z dnia 24 paidziernika 2018 roku w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzorow umow dotyczqcych
realizacji zadan publicznych oraz wzorOw sprawozdan z vvykonywania tych zadati (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
wraz z zalqcznikami:
1 ) W przypadku podmiot6w niepodlegajqcych wpisowi do Krajowego Rejestru Sqdowego — potwierdzonq za
zgodno§e z oryginalem kopie aktualnego wyciqgu z wlakiwego rejestru lub ewidencji ewentualnie inny
dokument, ktory bedzie potwierdzal osobowo§e prawn q Oferenta. Dokument powinien zawierae nazwiska
i funkcje os6b upowa2nionych do skladania o§wiadczeti w zakresie praw i obowiqzkow majqtkowych. Kopia
musi bye zgodna ze stanem faktycznym i prawnym niezal&nie od tego, kiedy dokument zostal wydany;

2) Aktualny statut organizacji lub inny dokument potwierdzajqcy dzialalnok poZytku publicznego w zakresie,
kt6rego dotyczy konkurs podpisany przez upowa2nione do tego osoby „za zgodno§e z oryginalem" z podpisem
i datq;
3) W przypadku oferty wspolnej, o§wiadczenie o wspolpracy pomiedzy organizacjami lub innymi uprawnionymi
podmiotami okre§lajqce zakres ich §wiadczen skladajqcych sic na realizacjc zadania;
umocowane do reprezentacji zgodnie
4) W przypadku gdy oferte podpisujq inne osoby ni
z KRS/rejestrem/ewidencjq- pelnomocnictwo do dzialania w imieniu podmiotu;
5) 0§wiadczenie o posiadaniu rachunku.
§ 10. Tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. ZlobDne oferty podlegajq ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez komisjc konkursowq
powolyvvanq przez \Vojta Gminy Krasocin.
2. Oferty zostanq zaopiniowane przez komisjc konkursowq w terminie 14 dni liczonych od dnia uplywu
terminu skladania ofert.
3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu wymogow formalnych w oparciu o kryteria oceny formalnej,
okre§lone w tabeli nr 1, stanowiqcej integralnq czc§e niniejszego ogloszenia.
4. Dopuszcza sic do wezwanie oferenta do uzupelnienia brakow formalnych w zakresie braku podpisu,
pieczeci, daty i po§wiadczenia za zgodno§e.
5. Oferty niespelniajqce wymogow formalnych zostanq odrzucone i nie bcdq poddawane ocenie merytorycznej.
6. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria oceny merytorycznej, okre§lone w tabeli nr 2,
stanowiqcej integralnq cze§e niniejszego ogloszenia.
7. Maksymalna liczba punktow moAiwych do uzyskania przy ocenie merytorycznej wynosi 38 pkt.
8. Do dofinansowania z bud2etu Gminy Krasocin rekomendowane bcdq zadania, kt6re w ocenie merytorycznej
uzyskajq co najmniej 20 pkt.
9. Komisja konkursowa sporzqdza protokol z odbytego posiedzenia.
10. Komisja przedstawia W6jtowi Gminy Krasocin sporzqdzony protokol oraz propozycje przyznanej dotacji.
11. Ostatecznq decyzjc o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje WOjt Gminy Krasocin po zapoznaniu sic
z opiniq komisji konkursowej.
12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostanq zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Krasocin, na stronie Intemetowej Urzcdu Gminy w Krasocinie w zakladce Organizacje Pozarzqdowe oraz na
tabl icy ogloszen w Urzedzie Gminy w Krasocinie.

Tabela Nr 1. Kryteria oceny formalnej

TAK

Lp.

Kryteria oceny formalnej

1.

Oferent jest organizacjq pozarzqdowq lub innym podmiotem, o ktorym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno§ci
poZytku publicznego i o wolontariacie/oferenci sq organizacjami
pozarzqdowymi lub innymi podmiotami, o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno§ci poZytku publicznego i
o wolontariacie.

2.

Oferent prowadzi dzialalno§e statutowq zgodnq z rodzajem zadania
wskazanym w ogloszeniu konkursowym.

3.

Oferta zostala zaloZona na wlakiwym formularzu, prawidlowo wypelniona
oraz kompletna pod wzgledem wymaganych zalqcznikow.

4.

Oferta jest zgodna z rodzajem zadania publicznego wskazanym
w ogloszeniu konkursowym.

•

NIE

Termin realizacji zadania nie przekracza terminu wskazanego w ogloszeniu
konkursowym.

6.

Oferta zostala zloZona w terminie i miejscu wskazanym w ogloszeniu
konkursowym.

7.

Prawidlowo zostaly wypelnione o§wiadczenia stanowiqce integralnq cze§e
oferty

8.

Oferta zostala podpisana przez osoby upowaZnione, podpisy czytelne z
podaniem imienia, nazwiska funkcji lub opatrzone pieczcciom imiermq

9.

Wysokok wnioskowanej kwoty datacji, nie jest wy2sza od kwoty
przeznaczonej na realizacje zadania, na ktOre zostala zloZona oferta

10 .

Zgodno§e z irmymi warunkami okre§lonymi w ogloszeniu, w tym m.in.
dotyczqcymi kosztOw realizacji zadania publicznego
Tabela Nr 2. Kryteria oceny merytorycznej

Lp.

Maksymalna
liczba
punktow

Kryteria oceny merytorycznej

/.

Mo±liwasce realizacji zadania publicznego przez Oferenta

1 a.

i
do§wiadczenie
kwalifikacje,
kompetencje
zaangaZowanych w realizacje zadania

lb.

Komplementarnok zadania z innymi

osob

0-3 pkt.
0-1 pkt.

Przyznana
liczba
punktow

,

2.

Bud±et zadania

2a.

Rzetelno§e i poprawno§e rachunkowa kalkulacji kosztOw,
przejrzystok , zdefiniowanie pozycj i budZetowych,
prawidlowok jednostek miary)

0-4 pkt.

2b.

Adekwatno§e przewidywanych kosztow do zaloZonych
rezultatOw oraz do dzialan wykazanych w planie i
harmonogramie dzialan

0-4 pkt.

2c.

Ocena udzialu innych ni2 dotacja §rodkow fmansowych
przeznaczonych na realizacje zadania publicznego w kosztach
calkowitych zadania

0-2 pkt.

2d

Udzial w kosztach calkowitych zadania publicznego, opis
sposobu wyceny wraz z podaniem cen rynkowych,
poprawno§e rachunkowa wyceny.

0-2 pkt.

3.

Jakas'e wykonania zadania publicznego

3a.

w tym
Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
przeprowadzona diagnoza sytuacji i potrzeb odbiorc6w
zadania

0-3 pkt.

3b.

Cykliczno§e / trwalok / potencjal kontynuacji dzialan

0-3 pkt.

4.

Udzial ,s'rodkow finansowych wiasnych lub
pochodzqcych z innych irodel na realizacjc zadnia

5.

Wklad osobowy, w tym ,s'wiadczenia wolontariuszy i praca
spoleczna czionkow.

6.

Rezultaty w odniesieniu do realizacji zadania publicznego

6a.

Liczba uczestnikow inicjatyw

0-2 pkt.

6b.

Liczba godzin inicjatyw

0-2 pkt.

Ocena zaproponowanych rozwivari w zakresie dostepno§ci
dla osOb ze szczegolnymi potrzebami

0-2pkt.

7.

grodkow

0-5pkt.
0-5 pkt.

§ 11. Postanowienia koncowe

1. Trek ogloszenia konkursowego, wzory ofert na realizacje zadania publicznego i sprawozdania z wykonania
zadania publicznego dostcpne sq w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasocin, na stronie intemetowej
Urzcdu Gminy w Krasocinie oraz w siedzibie Urzedu Gminy w Krasocinie pod adresem: ul. Macierzy Szkolnej 1,
29-105 Krasocin w godzinach od 8:00 do 16:00.
2. Wszelkie informacje na temat konkursu, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskao mo2na
w Urzedzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, pokOj nr 16 tel. 41 388 29 05 oraz na stronie
i nternetowej : www.krasocin.com.pl
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