111111(

(zot{o ilc

cGtC<Z

ei

(.l^ą

30. a1 rcry,
ZARZĄDZEN|E NR,'i'ć'2019
B[]RMIsTlłz^ Bo(] U CHlvAłjY
'|ii krł,ietnia 2{}l9 roku
'.inin
rv splawie ogloszenia otwał'tego ktlnlłursu ofert na rcalizłc'ję zadań publicznych rv zrrkresic
ttptxvszcchnilnia l(UltuI}'fizvczucj dla dzicci i mlotlzieźv z Cminy Boguchrvłła lr,20l9 rokrr.

Na podstarłie alt. :]3 tlst' J tlstaw), z dnia 8 ncIca l990 r' o sanrol'ząr1zie gnlinnynl
( lj. Dz' |t. z20l9r'- poz.506) 0ral aft. ]3 ust. l i ust. 2 llsta\ly Z clnia 24 krvictrlil zóo: rótL'

o clzialallrości ptlż5'tkLl pLrblicznego i o irŚlol1taliacie (l,i' I)Z' U. z'20)9l... poz' ó88) orgz Uchl,aly
\r l\ lll':88']01x RlId1 Mic!''(lcj u Bop.lcllrrltlc / ,l|]|l ;0 pazdzict'lliLł j0]8 rokrl' \t \l.la\\ic
tlchr'la]cllia ..Plogl'amLl Wspótpracy' Cinlillv Bogirchrlata z organizacjami pozalzaclor'vylli oraz
podnriotarni r'i'yuricn ionym i !v an. I ust. j usrarvy' v dnia 14 kwietnia 1003 r. J pozytliu p,,bli"znynl
i o u,ololltariacie ne rok 20l9''. zarządzanl co nastepuię:

$1

l,ogłaszanl otWaltv konkurs o1'ert na t_ealizac_ię zadari pLrblicznyclr rv zakresie Ltpowszechniallia
dla c1zieci i nlłoclzicży z (irllin1,' Boguohu,ała rv 20l9r' poprzez twolzellie
j doskonalenie systelntl szkoienia dIa dziecj i nlloclzież;'
z Gnlin), Boguchu'ała
ku}tLrly 1izycznej

lr' rtiżlrych t1yscy1ll inac|r sportu.
Realizacja zaclali- o k1tirvcll ]o\va w Ltst' 1 ot1będzie się poprzez iclr rvsparcie flnansorr,ę.

J'

$2
Na r'ealizacię zadali rvynrieniollvch rł' $

l

Llst'

(stolr'nie: tlz1'dzieści pięć wsięcV Żłotych 00/]00).

]

plŻezl]acza się kr.votę rv rvysokości 35 000.00 zl

$r
J-lcśćogłoszenia o1lvartego konkursLl o1'el'a stanowi zalacznik tJ9 linicjszego Zal'zaclzctlia.

s4
Zavądzerlie r.rcitodzi lv źvcie z c]nięnl 1lodpisania'
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()gloszenie of\Yartcgo konktlrsu ol'cfł rra

Zadati prtbliczn},ch rY zakrcsic

'.ealizżrcję
uporr'szcchnianiB kłrlturv fizvcznci tllir tlzieci i mtodZicżY
z Gntin-l, Bogucltrvałł rv 20I9 rolrrr.

L C[t,
Konl'tlrs tllęr't nla na cclLl $vl0nicnic podn]i()tLl l)lo\vadl4cego clziałłlnosćpożytlit| ptlbliczncgo
i Llclzięlenie dofinansorł'ania rr'lolnic lł'sparcia na r'ealizircję zacIali ptlblicznycll Crnill1' BogLlchlvala

rr zakt'csic tl|11]l\\Slcc]]niania kultLl11' lizyczne.j o chal'łktcrzę
1lt'olrlLIjac'nl ztli.trrr1 styl

Ż.1.cin.

lI. sZCZr'GÓł,Y ZADANtA KoNKt]I{SowEGo
l' W t'atllach konkLrrsLt przeu'idLrje się leaIizac.ję zadali rł zakresie trvorzenia i rlos|ronaIenia svstcnltt
szko]enia <lla clzieci i nlltldzieŹr' z Glnin;' Bor:tlchrr.ala rv t't!ż'llr,ch (l) )c\
Plill Ch 5purtLl'
2 Cclcnr zadari _jcsL pI'olnori'anic akt\'\vl]\cll tbr'nl spętlzania lr'oJncg,o czasLl or:az prlpLtla ryzac_ja
zdrolvegr: St-vlu Ź}'Cia. Zadallił rvinn1'' obeimorvać sw|:i!']'] ZakrcSełrl clzicci oraz ntloclzicż z teretlLL
Clllinv l3ogttcllu'ała.
-1. Zadania rl irrtl}, nliec chat'akter. bezałkoholrlrv1'
,1' Realizacja zadań. o lłólych lllowa !v Llsl l oclbyrvlć się beilzje l]ł |ęlel]ic (inrinv Bogucl'tl ala l b
\\ l1iewie]liej clę5(l l\)7ź1 jcj ]lillriJa']li'
5. Pr'z,v rcalizacji Zadań rr')/nlłgane _]esl stosorvanic oborł iąztljącycll przepisilrr'l]fa\\,a ol.a2 tlzyskanic
lr'szeIkich niczbędn,u. ch pozrvolet't.

(l' osoby realiztljace

bczpclśl'cdnio zaclania rł'innr' posiadać kwaliiilracje oclporyicclnie

rvr ktlnvrł,alr}'ch cIzia1ati,

:. \\':utrłclt lcirl.zacji zadalti.r ! \Ótu:.llc.tr'\1:
) Lrbezpicczcrlic Llczestllikó\\, Zadania.
)) zipc\\ pig111. r'n.cki lleJ)ezll-j.
i ) zaJ'err'ricltię
','ll, lii ll'ttlet'sLir-j.
4) zapclr,nicnie bezp ieczcti stlvn podczŻ]S ol.ganiŻowanych
5) prolnocja zadarl jl rr,śl'tidloka lne'j spoleczllośr:i

clo

J

dzialari.

-

III.

]'

2.

ADRESACl K()NKUI{SU

l(onliLlrs skielilrvany.jest t1Lr ot'gallizar'ji pozarządotlvch i Podrnic}tó\\.rłvntietlicltlycll \\ art' J ust'
J usla\\'\'z dnia 200jr. o t1zialalltosci pożytkLr pub1icztlcgtl i o rlolontat.iłcic (1'.j. Dz' L] z ]0l9r.

poz.688).

Atlt'cslłtcnl ltonkLtrsLt nlożc b\'ć podlr1i()1. ktol\ pl'l:tr.at1zi s1a1[l()\ro tjzialalność$ zakIesic
p"pLllurrzr. ji .a rtllr i Lllr\,r\l.i

Iv' wYSoKoŚc

ŚnonrÓw

Na rcaLizacię Złdalria planuie sie pt'zcznaczvć śl'triiki 1lltansott'c
t1'Z),d7ieści pięc tvsicc), zlot'r'ch 00i l 00)

V.

u rrl'sokości jj

000.00 zł (słorvnie:

SPosÓB l'lłZY(] ()To\Yl{N lA OFERTY

l. Ofbrty' llalcŻr i)lzvcol(}\\ać zgtltlnie ze rvzcrt'clll trklcślonyln w Rozpt,t'zlclzcllitl [,l7c\(lllniclłcc9.1)
Konritctu do sprall Pożr'tkLl Pilbliczrrego z clnia ?.1 paŹdziel'nika 2018 r. rr spralvie lrzoróri'o{'ert

i

ralllotvtch rrz<ltt!u' Ltnlórv dol}'cZąc)'ch rcalizac]i zlidari prrblicznrcll tlfi:lZ \\'loli)w sl]t.arvoldali
('.Dz' \J' z 20l8r'' poz. 2()i7)' lrilr'nrLllalz ofer1_r' Itltlżna pobtać
le stlOli}

z rł;'kotlitllia t]'c]r zadali
h

lt 1l;/'/rt rł rv ' b o

rr

Llc h rva la.

pl

L

Of'ert1' należ1' sliladać rr raz z załączn ikanr

:t)

ośrviadcze'nic

i

;

l) altltla]1]y (Zgodl]\ Zc stal1cl]) 1'akt1czn1'nl i 1;l'arrllvIlr) rv1,pis z l$'ajoiłego Rc.ics1trl S4.lorrcgo ltlL-l
innr' clokunlent stanorr'iacl o poclstarr ie clzialalrlości podnliotu (1lotrr'icrclzitii1cv posi;d8nie
osoborr'osci prawnt'] oI'az pl'arro tlo zaciitlallia zobotviazali fillanstiu.vclt przez potlrłritlt)"
2) alitua inv slat t podmiotu.
.rf)
spt'arr'ozclan ic lltransr:rve i nler'ltclrt'czllc z dzialalności poclIniiltu zł ltbicglv r.ol< ltlb
rr'przypaclkLt clotr'chczasotve-j kI.ritszr:i tlzialainości_ za okI.l.s 1ej dzialaInrlści.
o tcrlnino\\}']ll I'ozliczeltiLl się z dotvchczas o1t'z_r lłratll c]l cjtltacji or1 .jecin,lstck

salnorząt1tlrvvc

h '

Doptrszc,,it się nlozlirr'ośc z1oŹcnia zanliast s p ra\!()Zdan iil lilll'tllsrlrvego:
l) in1irllracji linansl.lllc'] ir przr'padktr gdl'organizacja. kti'lla zc- r'r'zg]ęclrl na rct'nljn. o któf},l]] ]11()\\i]
l ' ar1' 5] Lrsl' l lr ziriazkLt Z alt- j Llsl l- pkl 9 Llsta\!y o rachLtnkoir'ości. nie nla nroż]irvościclo]aczeitia
spl'arvozdania filiłtisorvcqrl. sklarla utirvczas irltbrrlację tillalrsolr4 7a oStatlti rok t brotel,'vv na drLlkLl
stłllorr'iacy'ltl znlqoznili rl;' l do niniejsze3o clrtloszclliir lLrLr'
.3'

2) splalvozdania Z1ożoncgo do rvłaścirłegoorganu. itle jcszcze nie z't]1rr ielclzollcgo pfzez ofgan
zatu'iel'dza jący. cl litól'r'nl n']0wa \\' łIt, 5j llsl. l tv zrt'iazkLt l arl' j ust' t -pki' 7 Llsta-r.')'
ir'i
" lr -llrr'lL, rri

4.
5.
l)

2)
j)
6'

.

olcrtl,sporvoduje pozost

7' W
8'

'

Do o{'crty ntoŹna dołącz.-1'ć l'cccnzjc llltr lekonlcllclacje lnającc znaczcttic pIZy occnic ofbr1Y.
Zalaczniki rlo olcrty rłinn1' |;1c poc1pisanc ]]IZcl. osob\ lcprezenttljirce 1lctdnrio1:
rr' przvpadkLr. gdy osobl rtJrlauniotre nic drspLrnLrja piccz4tkanri inric'nnymi. porlpis
l.rouiniclr
złr,',icl'ac pcine itnię i nazuislitl cll-az pcln]oil4 lilnk{g^
kserokopię winnv być pot\ł ięrdzone za zgorlnośćz ort,gillałcnl na każde.] st1Lrnje doktlmentu.
plz}'padkll gd}' ol'cfta poclpisana .iest pl7.c7 inne osoby niż lvskazanc
".
u aktualnvnr oclpisic tr-lclilv ier'dza-]ac;'nl wpis do rł'laściive_iervidenc.ji lLrb re.jcstru nalcŻy rJołączrt
stosowuc pclnoll'tocn jctu'o lLrb powaznienic.
Podrniot nroże zlożvc tylko jcdną of'cńc tlo |iolr|itll'stt' Złożettic plzez ol'erenta rvięce.i uiż
w

a\,\,

ien

przvpadkLI z]tlżctlia o1'el1y wspólncj. o.l:cl1a

ań' l4

1cclncj

ie lrszvstkich trcz rozpatrzcnii,t.

ta nlLlsi spcllriać

Ust. 2 Llsta\YY o działa]nościpoŻ)'tkLr pub]iczneqo i tl rłcllontariacie'

u'yl.l1ogi Ó](reś]one

ol'Ćlty złożonej clo konktlt'stl- kt(iI'a tlic tlzvs[ała donnansowania' nie l'nozl]a ponownic skladac
rv tlybic okleśIoltr,nt w aft' lga Llstaw' o clziałalnrrścipoŹylku pLlblicznegll
i o rvolonhliac ie.

Vl' T['l{MlN l{[At,lŻAC.'t

1'
:'

] SKŁADANIA or'[RT
Ołtń1'' nalcż1'sklaclać rlo dll ja 22.05.20t9r'' drl gtlclz' 9:30.
()i'el1y 7 Znłącznikarxi llależ_v skladać r'v LJrzędzie Nliejskiln rv BogLtchrvale Lr|'
SLrszvc]iich jj.
](l_040 Boguchrłala rv l]iruze ()bshIgi Iilienta rr'gotlzittach plac1,rLrzcr1rt. z clopisk1en na kop'-rcie

,'Konkurs ofcrt na rcalizac.ię zarlati z zaltresu kultun' fizvczncj rlIł dzieci i

_i.

z Gnliny Boguchlvała rr,20I9 roku''or'ertc LlZl]aie sic,'za złoŻt;nlt ri 1et'lttiIltc..jcŹcli rr'111yllęła clo L]r'zccjLl
llrLjptlźnir.'j do gcltiz. i):3()- rv dnirr 22.05']0l9l'.

N4

ie.isk

urlotlzież-v

jĆgo iv Bclgtlclllvalc

'+. ostatecZną declzję rr' spl-art'ie rvr bol'v rll'er't 1lLitlejnrilje IJLlt'tnistrz 13olrlch,,vał1' lla po11s]arr'ic
r'ck tlnl enrlac j i przedstalr'iilnr-'j pl'zcz I(onlisjc Kr.lnk1111;q1y21' Wyniki otiłartego l(onl(xIsl]
ofe
podaje siq do prrbliczne_j rviar]onlr'ś,:]' ()d po.jctych decvzjinie plz1'slugLlje ocirvil}anjc'
5 S|'lad Kl;nris.jl Koll li u lsoive_j. złsac11'' .ic'j pracy rlkrcślłodt'ebIte 7.arzątlzenle []Llr.ntistrza
[3oguchrely.
ó' Rcllolne nclac'ia tli'cr't1 naslą1li prl dtlkollalliu ocetlr 1'ornlallle.i ol'az nler),tol)/c./llc)- finatlsorvej'
]' Ocenic I']1el)1orycZne_i zostalla 1lodtlallc ir'vłiicznic ol'en-\'. litólc rr, tralicic ocen"' lbr'ntaillci lriL,
zo\1ana odtzllcollc.
VII. I(RYT|IRlA oCENY o},'t'lłT'
1. Oceriv tbr'rnalne j rvllioskórł c1okolla Konlis_ja Koll]iursoita.
2' ()1tne tlzllaje się za pt'awiclJcliłą potl rr'zrlędcnl [bt'nla]tlr,ln. gd1'spclnia lrastęptljacc i(IV1Ć|.iilI

l)
j)

s1lot'zą

d

zilna .jest na prarvidłorr'r.ttl i'ortltularztt.

złożona]cst rre wskazattvln tcl'tlliltic_

'] ) _iest Zgodna Z cclallli i ZaloŹenianli lI el}tof\/czl]\r |ł i konkursu.
4) zostnla zlożona pt'zez tlpfa\\,l]ion} podmi0t.
5 ) zarł'iera rvszvstliię By]l']a..gallc zaIacznilii_
6) opłtl'ztlna jcsl ilraz z załącznikanli datą olnz pocl1lisatli osiilr

lc pt.czcn titii1ovc

(Llplarvniotlvtni stalll10u'o Lri1clź L1tr_.q,,1,x2n i61r'rtt i rr lynr celu).
zostala lzLlpclni.na o brakujqcc <loku'tcllly i poilpisr.. \y \\.\.znae7,on\ llt lcr rnirtc.

h

podnriot

7)
8) ol'c11\ nickolllplclnc" j]icpodpisanc oraz

niepo1rr icl'clzrlne za z_t]ocJtltlśc z otygillalcnl na
ch dt-'krtrrtcntach ltrb kopiach dokttnrcnl(rrv przez osobv uplrrr.rricine do l.Llprczentacii,
ln0gą Zostac rr'all]lnkotlo do]]LlsZcZonc ilo kollkLlt'sLt po d0slalcZcl]itl ltrb tlzLlpelllicliiLr
\! \\ \ Zna cZ() ll)']l'] tęrnlinic. nic dłLrższvu niŹ 5 clni. brakiljacr'ch podpisrirł. icloltLltnenltilr,.
_j' ()lefta lriespelnia.jł1ca kt'5'1cr'iórr,_ r.l kkirrr:ll nl()\\'a \\. ust' 2 zostanic odlzLtcotra z porłotlórl
\\'\'magall)

lblntaln1,ch.

'1.

l)

?)
j)
'1)

5)

a)

b)
c)
d)

c)
6)

T)

C)celv lnelTtol)'czntl - 1itlallsorvcj c1okolta Konlisja Krlnkitl'so\\a tfu]SLiac na51ęPtłące l(lYteliaI
tnożJirł,r;sćrcalizłc.ji zadania pl]bliczncgo pr,zez orgallizac.ję pozarządor'f lub podlniotv
rl'r'nliętlioIlc \\' i]fl. _J ttSt' ] usta\Y\' o clziałalnościpożr'tktl pLlbliczrlego io rvolontlriacie

/0 do 4 phti.

plopontlrvana _jekośtlrv1'konitniii zadallia i krlalillkac.ie oSób prZV Lirlzialc kttir.ycll tlrgatl izirt:.1lt
pozarząclorva ltlb podlniotł okleślonc rr'at't. 3 usl 3. Lrstalv;,o clzialnlności poz;'.ikLl puliliczllcgtl
i o u,olontariacie bccla Icalizol'ac zaclanie pLrbliozne bd 0 rlo 4 pkti.
rzetclnoŚć iterlninouość ol'az sposób foZIiczenil drit1'chczns otrzynlanycli śroi]]<cirv na l'calizację
zadania ,/0 do 4 plit/-

kalkulac-ja kosztLrl'rcalizacji zailanir / od 0 do 4 pkti
dckIar'orvan)' Lldzial śr'odli.órl u'lasllyclr i śr'odkiiri pozyskallych

*

stosunku do dotac.jil0 do:1 pkt/. rv tvnr:
uclzial rv)asny środki z lnnych źrtidcłrv przcdzialc 0!ro - l09d _ ()
Pkr,
udzial rvlasnv -loclkiz illr._r.'Ir żródcl r' 1ll',,edzil.lc l l1''- ]5"" - lpkt.
udział rł'łasn)' środki z inn;''ch źrócLcl r'r'preedziale 260./o-507o - 2 pkt.
Lrcizial rvlasnv śrotlki z irlnych źródeł u' przcdziale 5 ]%_759ó _ 3 pkr,
uoŻIal \Ą]łasnY
udzial
rł'łasnyli st'odl(l
śr'odlti Z
potv;'Że| 76%
z lnn'\'ch
inn'r'ch ZIo(Lcł
źI'ódcł porv;'Że1
167o
' 4 pki.

z poztlslalvch

del(lafowirny rlklacl rzcczorvy' osobo\'!\. rr' L1nl ślliiltlczenia rlololtariLtsz-1'
członkórv,/0 do
nlal<s.v_nlaIna

.1 pk1/,

i

Źriirlel

praca spclłeczna

ilośćpunktilrv.jaką nlozc Ltz;'skac 0i'cfta t0 24 Pkt.

VIII. TRYT] WYB()RU OF'ER'T
l. olbl1y. klól'e otrzvna^jz1 rr'occnie l(orllis.ii Konkttrsowc'i polliŹej l5 pkt nie llzyskaja lckon.lendacJi
l

.1.

'{,

do dotl narrsorr,an ia.

RllIl]]istlŻ-[]ogLlchrt'al1'pode.jnltrle ostatcczni] dcc1'z-ic o lv1,'bol'ze podllliort1. k1óre ]tl pl.7v7nal]e
zostanic dofinanstlq'anie tta realizację zadań objgtvcll postepolvattictll k<lnkilrsorvvni- spoślric]
przcclstarvion)ch przez Ktlnis]ę Konkursoivi.l r'ckontentlacji. \vy(la-iź]c sk]sownc ł'arzatizcnia
''
Rozstrzr gniecie krlnkLtrstl nastą1:li ttic piizltit'.i niŹ r ciągLL l0 rlni oll LcllllinLr skłaclania erf'cr.t.
Zatząt}zenie Btlrtnistl'za RogLtcllrvalr rv slrlali'ie rvvbot'Lt o1-c11 i przvznallia dotacji stanowi
podslatłę cIo zailarcia llD]o\\i},Zc u/skazanlnii \\,7alz4dZe])iLL podmiotanri.
I jlllLlri,a okl'eśla u'al-trnki r'ealizacji zadania publiczncgll. zgoclnic lę wzoleln
umorr'y cikleśionynl

rv

iczt1ccqo l((]l]]i1cttI tltl spralł Poż1LJiLr Publiczlicgo z tiiria
rvzrll'(lrv olet'l i ralllr-.ri vclr rr'zorótv łnl(lrl rlotvczacvch
lcalizac.ii zadali 1lubiiczrtvcll olaŻ \\Zl)]t]\\ spl',ltvt'ztliltt u t,lkttiiltllia t1ch zac1ali rnz' t'l'' zi)iiir|
RozporzadzcniLl

P

I'zerr'otl

lt

24 pazdzicl'llika ]0l8 r. rł s1ll'arvie
po2.2057).

lX. WAl{t]n*Kl lł]iAl.IZACJ r UMowY
I' KoszL}' 1'lotliesitltlc 1llzez pllilIllitlt slil;ldaji1cv r;f_cl'ie przecl [oZpocZecienI i po zakończeniu
l'calizacii Zadnli. r]kleśl()n),ch rl tlIllr-lrr,ic llie lnogq Stano\\ic l),l(lSli|\\\ cir-. Ioz]iczcnitL \\)dirlLa'\'.
u |alltach rcalizecii zadari pLrblicznvch olr-ietych niniejszvnr konkulserr. Wliatek nrou4.stanorvic

rlzialania lliefinallsorvc. podcinlorval]c l]IZed l1)Zpoczccicrrr l'ca1izacji zaclari dla iv1aści,uvcgo ich
rr r Lorrr n i.,.

].
l.
''ł

'

l ranlach tealizacji z-aclati nie ob.]ęr)'ch niniejszvm
poslępowan icn1 kon kttI'sorvvnl.
Koszt-\' lvskazanc rv spratvozclaniu -iako poniesione z clotac.ji. uznr;e sie za z-r,,tlne 7 I.r)\7torJ scl.rl
ZałączoI]},l]] do tlntor.r1''. rrt15' ltic rlast4pilo ich zti'ic'l<szenie ptllrriet1z;, clanlnli r.otlz.l.lln.ko'tt.w

Niedozrł'ololre .jest rrrzliczcllie r'r1datkór.t

o u ięcej niż l0%'

]]roccIlIolrv tldZiał dotacji

tl całkolvitvnt litiszcic

zaclttlrr'alll .jcżeLi nic zrł'iększy sie o rvięcej rriż l()%l'

l'ealizacji zaclania ptlbliczncgo LlrvaŹa sie za

XI. ROZLICZININ ZADANIA

l.

Podnlioti'sk]ada.1ace otLltę są zobowiązane do pf7'}.gLrto\! irn ia iskłac1alljir slrrarvozc]ań z reaiizacji
Zadlrli. \\' ternlinach rrklcślonyc1l rr' Ltllttlrvic. rvet1lug rvzorLt okrcślonego rv RozporząclzcniLt
P rzeivod tl iczaccgtl Konlilctu do s1ll'alv Pclżvtkti Prlbliczllcgo z clnja
24 paźclzienlika 20l8 r.
rv spI'alr'ie rr'zol'órv o1'ęrt

2.

i

rirlnoi,vych

rlzoróq ltlltórr' clotvczącvch l'calizacii zaclań

pLrbliczny'ch

olaz r.vzorólv sprart,ozclail z rwkonatria tych zadali (Dz. t'J' z 2018r. poz' 2057).
Sprarvozdanie z realizacji zacJarlia obe_jnluje cal.v
'jego zakres oraz całkor.vit1 1oszl zarlania
pLrblicznego^ l<ttiIr' stano',vi sllnlę kw01 dot.]cl i. ś(Xlkó\, finansorv)'ch rvla.snyoh. środków
1lnansori.r'ch z innvc]l Źl'óc]cI ol'az ivkladLr ostllrorrcgr:l (,,v t,"*lll śrviadczeri rvolontal.iusz1, i pr.acv
społecznej cŻlol]k(i\Ą')' Roz]iczcItiu rv talltaell zat1ania podlcgaja tvlko taltie rlzialania i rvyilatki,
któl'e rlicszcz4 sie rł czasookresie realizacji zac1ania pLrbliczllego, ivskazanynl rv ultto'vie'
W zestalvienitL Jaktur kortieczile .iesl rvyszczcgólnienie rvvclatl<(lrv poniesionvcil ze r'vszystkich

3.
4.
5'

źlódól 1i' clolacji' ślodkórv finallstllvvgh il,lasr].\,ch. śroclkórr'f'jnansowlch z irulvch źr'ódel ol.az
rrl'ladu r
"ohL','ilo' D,' slr|'.\!(J/.Id'lia ll.,lcŻ5 obrllr i;1zl..orro zi.łlcz1c li:tr .lczc.trlikórt' Lopie
u, ow. P rhlikarlc. lltatc[iary pr\,rnoc)Jnc.
W pI'zypadku r'rchybieli i blędórv rł, zloŹon'vlrr sprarrozdatliLt podlniot składaiacy otertę zostanie
weZwany clo z]ożenia korckty sprawozclania lLrb LlzLlpelniellia riol<umentórł,'
Burlnistrz llogrlchwaJy. na każd]'ln e1apie lcalizac]i zac1atlia pLrbl!cznego. nla pra\ło do l(ontro]i
i ooeny r_ealizacii zarlania objętego clofi Iransorvallienl.
Kontl'ola obcJnrLlje pIawidJowośc wykonania zadania oraz rvyc1atkorr'ania śroclkórv z c1otacji'
Kol']trola l]']oŻe być przepr'orvadzotla lv tt'akcie lLrb po zaktlńczenitl lealizacii Zadania'

XIl" IN!-oRMACJA O DOT^C.IACH /. PożYTKt PI'BLICZNIGO W
lłoK l

2018

ORAZ

2019

]

Na poclstawie tlstarvy z titlia 24 |<rvietnia 2003r. o dzialalllr)ścipoŻytku pLlblicznego io rvolonltriacrę
(t.i. D7. U. z 2019r. poz' óll8) rł 20l8 rokLr przekazano lra rcalizac.je )adali publicznvch
Z zaklęsLl kLll1Lrry' fizycznej i !pol1tl ]iwotę ?() ()(}().00 z.l (slorvnie: siedenljzicsiqt t1,siec-v_ zbtych
00i l00)' W 20l9r na podstar.vic oclrsbneqo otwartcgo l<onkLll'sLl o t'er.t pLzełtazano clotacic
rł kir,rlcie ]5 000.00 zl (słorvnic: drładzieściapieć tr'sięc1, Zlot}'ch 0()/100) na realizację zdali
1r11lrl1;7111ut z zaklc..r l,,rltLr.r lizrcznri i r1'onu.
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