




4. “ turystyki i krajoznawstwo”, gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań:
a/ podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie tradycji kuchni kaszubskiej jako 
oferty zwiększającej turystyczną atrakcyjność gminy.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań wynosi: zadanie 
a/ - 4.000,00 zł. 

W roku 2011 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „turystyka i krajoznawstwo” zaplanowano 
kwotę 9.000,00 zł. W otwartym konkursie udzielono dotacji na realizację 1 oferty. W roku 2010 w budżecie 
gminy na  realizację  zadań  w  zakresie  „turystyka  i  krajoznawstwo”  zaplanowano  kwotę  12.000,00  zł. 
W otwartym konkursie udzielono dotacji na realizację 3 ofert. 

Zastrzega  się  możliwość  zmiany wysokości  środków publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadań 
w  poszczególnych  sferach  w  razie  dokonania  przez  Radę  Miejską  w  Kartuzach  zmian  finansowych 
w budżecie gminy na rok 2012. Dopuszcza się dokonanie przesunięć środków publicznych przeznaczonych 
na realizację poszczególnych zadań w obrębie danego zakresu w przypadku nie złożenia ofert na realizację 
tych zadań przez organizacje lub przyznania dotacji w mniejszej wysokości niż zaplanowano.

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1  
(pok. 100) lub za pośrednictwem poczty w terminie: od dnia 9.12.2011 do dnia 5.01.2012r. do godz.  
16.00.  W  przypadku  składania  ofert  za  pośrednictwem  poczty,  decyduje  data  dotarcia  oferty 
do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kartuzach. 
Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Beata Płotka tel. 0 58 694 53 03, e-mail:  
kultura@poczta.kartuzy.pl 
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż do 1.02.2012r. Termin realizacji zadań: 
od dnia podpisania umowy do dnia 23.12.2012r.

Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert: 
1. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  bądź  przesłanie  oferty  zgodnej  ze  wzorem 

określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego,  ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie  zadania  publicznego  i  wzoru  sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

2. Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie  o  nie  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  
w rozumieniu  art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone 
kopie  aktualnych  dokumentów  dotyczących  rejestracji  (w  przypadku  składania  dokumentów 
wystawionych  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert  załącza  się  
oświadczenie  o  aktualnej  treści  tych  dokumentów),  potwierdzone  kopie  aktualnego  statutu, 
sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat  oraz  informacja 
dodatkowa) za 2010 rok, w przypadku organizacji działających krócej należy złożyć oświadczenie  
informujące o tym fakcie i  przedłożyć przedmiotowe sprawozdania za okres od daty rejestracji 
do daty ogłoszenia konkursu.

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie oraz oferty w których 
wartość planowanej dotacji z budżetu gminy, będzie wynosiła powyżej 75% kosztów całkowitych  
realizacji projektu, nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej 

dotacji  może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może 
przyjąć zmniejszenie  kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę. 

6. Dopuszcza  się  przyznanie  więcej  niż  jednej  dotacji  na  poszczególne  zadania w  ramach 
przydzielonych środków.

7. Ostateczną  decyzję  o  przyznaniu  dotacji  po  zapoznaniu  się  z  opiniami,  w formie  zarządzenia  
podejmuje  Burmistrz  Kartuz.  Informacja  o  przyznaniu  dotacji  zostanie  podana  do  publicznej 
wiadomości.

8. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej,
b/ na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
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