ZARZĄDZENIE NR 104/2020
WÓJTA GMINY CZYŻE
z dnia 26 marca 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Czyże z dnia 04 marca 2020 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 13 w
związku z art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm.: poz. 1570, oraz z 2020 r. poz.
284) ze względu na szczególne zaistniałe okoliczności związane z panującą epidemią
koronawirusa COVID-19 zarządzam, co następuje:
§ 1. Treść § 2. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. ust. 1 Ustala się:
1) termin składania ofert do dnia 15 sierpnia 2020 r. do godz.1500,
2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 20 sierpnia 2020 r.”
§ 2. W załączniku do zarządzenia punkty 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„5. Termin realizacji zadania: 1 września 2020 r. – 30 listopada 2020 r.
6. Termin i miejsce składania ofert: oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz.
2057), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację
zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego„ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2020 r. godz.1500
na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, pok. 17. Oferty niekompletne pod
względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. Oferty zostaną rozpatrzone
do dnia 20 sierpnia 2020 r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem
następujących kryteriów:
1) zgodności celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami
budżetu gminy na 2020 r.,
2) spełnianiu formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie,
3) posiadanych zasobach technicznych i kadrowych do realizacji zadania,
4) kosztów realizacji zadania,
5) dotychczasowej współpracy z samorządem gminnym przy realizacji zadań publicznych,
6) zaangażowania w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania,
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7) wykazanej efektywności i skuteczności w realizacji projektów,
8) realnej możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu.”
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
inż. Jerzy Wasiluk
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