Zarządzenie Nr136/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku , w formie
wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w
zakresie kultury fizycznej i kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017. r., poz. 1875 ze zm.); art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.); oraz uchwały Rady Miejskiej
Krzywinia nr XXXV/246/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Program
współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku, w formie wspierania,
zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury
fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 22 stycznia 2018 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Oświatowo-Administracyjnemu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
stanowi, że organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której
mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji
publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Zgodnie z ww. ustawą współpraca ta może odbywać się w szczególności w formie zlecania
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w ustawie. Uchwała nr XXXV246/2017 Rady Miejskiej
Krzywinia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy
Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” określiła priorytetowe zadania
publiczne, które mogą być zlecane do realizacji w 2018 roku. Wśród nich są m.in. zadania z zakresu
kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi. Zlecanie może mieć formy powierzenia
lub wspierania realizacji zadania. Zdecydowano, że zadania wymienione w załączonym do projektu
zarządzenia ogłoszeniu o otwartym konkursie zostaną zlecone do realizacji w formie wspierania.
Wspieranie zadań odbędzie się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Organ administracji
publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o rodzaju zadania, wysokości
środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji,
terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, terminie, trybie i kryteriach
stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, zrealizowanych przez organ administracji publicznej
w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym.
Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.
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