
Zarządzenie nr 24/2022
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 18 marca 202r.
W sprawie: powołania komisji konkursowej, zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert złożonych przezorganizacje pozarządowei inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację zbudżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń oraz określenia przez Komisję propozycji kwot dotacji dla
wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2021 oferentów, którzy realizować będą zadania własne Gminyw zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 559), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz załącznika do uchwały nr XLVIII/258/2021
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23 listopada 2021 r w sprawie: przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”, zarządzam, co następuje:

$1
Powołuję komisję konkursową w celu zaopiniowania i wyboru ofert złożonych przez organizacjepozarządowei inne podmioty działalności pożytku publicznego, ubiegające się o dotację z budżetu
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w drodze konkursu nr 2/2022, które realizować będą zadania własne
Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Osobowy skład Komisji Konkursowej:
1) Agnieszka Błażejewska — inspektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Golubia-

Dobrzynia — Przewodnicząca Komisji,
2) Przemysław Kuczkowski — Sekretarz Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia — Członek Komisji,
3) Krzysztof Ośka — Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu — Członek

Komisji,
4) Konrad Zaporowicz — Radny Rady Miasta Golubia-Dobrzynia — Członek Komisji,
5) Monika Kwidzyńska — Radna Rady Miasta Golubia-Dobrzynia — Członek Komisji.

$2

Do zdań Komisji Konkursowejnależy:
1) dokonanie oceny możliwości realizacji zadań oferowanych przez organizacje pozarządowe lub

podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,

2) dokonanie oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym wodniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) dokonanie rozdziału środków przeznaczonych na realizację zadań, stanowiących dotacje dla

wyłonionych w drodze konkursu nr 2/2022 oferentów, którzy realizować będą zadania własne
Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

$3

1. Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru oferentów w oparciu o zasady i kryteria oraz wtrybie, określone szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Karta oceny kryteriów merytorycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzknia.
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Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: inspektor Agnieszka Błażejewska Rise
Zatwierdził: radca prawny Marzena Rumińska
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Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 24/2022
Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 18 marca 2022r.

ZASADY, KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWEI INNE PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI

POŻYTKU PUBLICZNEGO, UBIEGAJĄCE SIĘ O DOTACJĘ Z BUDŻETU GMINY

MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ NA REALIZACJĘ W 2021 R. ZADAŃ WŁASNYCH

GMINY W ZAKRESIE „KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

I. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

I. Niniejsze zasady i tryb wyboru ofert opracowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z

2020r. poz. 1057 ze zm.).
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych, w rozumieniu przepisów

ustawyo finansach publicznych może przybierać formy:
a) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

ich realizacji;
b)wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy odbywać

się będzie w trybie otwartego konkursu ofert.
4. Oceny ofert oraz określenie propozycji kwot dotacji dla wybranych w drodze konkursu

oferentów, na realizację w 2022 r. zadań własnych gminy w zakresie „kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, które w ogłoszeniu określa Burmistrz

Miasta Golubia-Dobrzynia dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem

Burmistrza.
5. Do członków Komisji Konkursowej, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się

przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r. poz. 54, 187), dotyczące wyłączenia

pracownika. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszych zasad.

6. Komisja konkursowa przekaże propozycje przyznania poszczególnych kwot dotacji

Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
7. Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową pod względem

merytorycznym, w zakresie spełniania niezbędnych wymogów, stawianych wobec

podmiotów ubiegających się o dotacje.
8. Zasady, kryteria i tryb wyboru ofert na dotację budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń dla

organizacji pozarządowych i innych podmiotów działalności pożytku publicznego na

realizację w 2022 r. zadań własnych Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w zakresie kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obowiązują do dnia 31 grudnia

2022r.
IL. ZAKRES ZADAŃ OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH

REALIZACJA BĘDZIE PREFEROWANA PRZEZ GMINĘ MIASTO GOLUB-
DOBRZYŃ:

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń preferować będzie realizację przedsięwzięć, które:
a) będą obejmowały swoim zasięgiem możliwie jak największą liczbę uczestników -

dzieci, młodzieży i mieszkańcówz terenu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;

b) będą zapobiegały wszelkim patologiom społecznym i zabezpieczały dzieciom



młodzieży i dorosłym mieszkańcom Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia możliwość
realizacji kulturalnych zainteresowań;

c) będą realizowane w obiektach ogólnodostępnych i na terenach zlokalizowanych w
obrębie miasta;

d) będą umożliwiały udział w przedsięwzięciu osobom niepełnosprawnym;
e) będą promować Golub-Dobrzyń na terenie województwai kraju.

III. BAZA DLA REALIZACJI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWEI INNE
PODMIOTY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021 R. ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR
KULTURYI DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Baza powinna być zlokalizowanana terenie Gminy Miasta Golub-Dobrzyń.

IV. WYKAZ PREFEROWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wydarzenia artystyczne i kulturalne - organizacja festiwali, konkurów, przeglądów,
wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych, koncertów, plenerów, widowisko zasięgu
międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym w szczególności
organizowanych na terenie Miasta Golub-Dobrzynia dla mieszkańców Miasta Golub-
Dobrzynia, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Edukacja kulturalna:
przedsięwzięcia i projekty edukacyjne z dziedziny kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego

w szczególności organizowanych na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia dla mieszkańców
Miasta Golubia-Dobrzynia, w tym również osób niepełnosprawnych.
3. Dziedzictwo kulturowe:
przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji i ochronie dziedzictwa kulturowego
regionu, sztuki ludowej i folkloru w szczególności organizowanych na terenie Miasta
Golubia-Dobrzynia dla mieszkańców Miasta Golubia-Dobrzynia, w tym również osób
niepełnosprawnych.

IV. TRYB WYBORUI OCENY OFERT

Oferty będą analizowane i opiniowane przez Komisje Konkursową pod względem
MERYTORYCZNYM, wg przyjętych kryteriów.
l. Komisja Konkursowa:

- analizuje merytoryczną zawartość złożonych ofert,
- wybiera najkorzystniejsze oferty i określa w oparciu o przyjęte kryteria propozycjekwot dotacji na realizacje wybranych przedsięwzięć.

2. W przypadku, gdy przedstawione w złożonych ofertach okażą się niepełne dla Komisji
Konkursowej, oferenci mogą zostać poproszeni o dokonanie uzupełnień, które winni sąprzedłożyć pisemnie przed Komisją Konkursową, w ciągu 2 dni od daty otrzymania
wezwania. Niedotrzymanie przez oferenta terminu skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Kryteria oceny, zawierają szczegółowe kryteria punktowe - merytoryczne, za które
komisja przyznaje punkty szczegółowo określone w Regulaminie konkursu.

4. Oferty, które w wyniku oceny Komisji Konkursowej uzyskają w sumie najwyższą liczbępunktów będą miały pierwszeństwo w procesie przyznania dofinansowania, podwarunkiem, że ich wybór:
- przyniesie wymierne efekty dla społeczności lokalnej Gminy Miasta Golub-Dobrzyń,
szczególnie dla dzieci i młodzieży, włączając osoby niepełnosprawne;
- zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy w zakresie objętym ofertą,
- umożliwia zainteresowanym mieszkańcom gminy Miasto Golub-Dobrzyń, w tym
osobom niepełnosprawnym łatwy dostęp do udziału w przedsięwzięciu,
- będzie promował Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na terenie województwa i kraju.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 24/2022
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z
dnia 18 marca 2022r.

Karta oceny kryteriów merytorycznych

KONKURS OFERT NR 2/2022

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

OFERENT:
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KRYTERIA MERYTORYCZNE

Rodzaj kryterium Maksymalna liczba
punktów

Skała zadania /ilość adresatów zadania, zasięg, ranga zadania,
znaczenie dla sfery pożytku publicznego oraz Miasta Golubia-
Dobrzynia, którego dotyczy np. kultury w regionie/
Możliwość realizacji zadania publicznego:
celowość realizacji zadania /uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,
określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich
rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów,
znaczenie realizacji zadania dla społecznościi odbiorców/
rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowei Jakościowe,
trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność
kontynuacji zadania/

Partnerzy /zaangażowanie partnerów w realizacje projektu, zakres
współpracy w ramach partnerstwa/ oraz zaangażowanie różnych
środowisk w realizację zadania
Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku
organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych
na ten cel środków/
Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo
sporządzony, kompłeksowy, czytelny (zrozumiały), kalkulacja
kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania/

Efektywność ekonomiczna zadania /adekwatność
proponowanych kosztów do planowanych działań, relacje kosztów dk
»lanowanych rezultatów/
Planowany udział środków finansowych własnych* lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz
planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków)
Zasoby osobowei doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w
realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w
realizację zadania zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i
wykonawców/

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościąi czy w projekcie wzięti
pod uwagę kwestie dostępności dla osób z niepełnosprawnością, np.
brak barier architektonicznych w miejscu, gdzie realizowany jest
projekt, udział osób nicpełnosprawnych w projekcie/

10 Udział mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia w realizowanym
projekcie

10

11
Zadanie będzie realizowane w całości lub części na terenie Miasta
Golubia-Dobrzynia 10

12 Nieodpłatna realizacja zadania dla osób w nim uczestniczących
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Uwagi komisji..........................eeeeseeseeee ze ee eee eee zeezee
PROPONOWANA PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ KWOTA DOTACJI NA
REALIZACJĘ ZADANIAPT.:
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Komisja Konkursowa:

Agnieszka Błażejewska|——
---- <eeeeeee eee eee eee eee e rea a a rara rea

Przemysław Kuczkowski |———-..--eeeene re eaeee eee ae eres e ener newer e arennima >72Zromy A. 7>yomessynaseAAMB

wr

Golub-Dobrzyń, dnia .................. 2022 rok



Załącznik do załącznika nr 3
do Zarządzenia nr 24/2022
Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia z dnia 18 marca 2022r.

Golub-Dobrzyń dnia ................. 2022 rok
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OŚWIADCZENIE

W związku z opiniowaniem ofert, złożonych w trybie otwartego konkursu ofert 2/2022,
ogłoszonego Zarządzeniem nr 11/2022 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 23
lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert, związanych z realizacjązadań Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oświadczam, że
nie pozostaję z żadnym oferentem w stosunku pracy, zależności służbowej, pokrewieństwa,
powinowactwa lub innym, które mogłoby budzić uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub
interesowność.

(czytelny podpis)




