
Ucbvil. Nr 156ż018
ż.r4dU Po$i.lu l\1Dicn.oeliBkiĘo

, dnia .,io.9łyśłlvĄ żills i
* lpBsh oaldze.i, óNrd€ao konłliE or.n !, @liacjł ad,ó publi9Ty(h

vrg z udzi€l€ni.a iloteji M dófnrfuowtli€ icb re,li.jc.ii ł 20t8 mlo

Na podslaM€ art, 13 ut, l i 2 UsraĘ, z dnia 24 ksietnia 2003 r, o działalności poż:jłku
publicaego i o woIonbiacie (Lj- Dz-u, z 2016 ł.. 

"Jz. 
l8l7 z Ńźn, m,). ,ń, ]2 Un l

uśtał} z dnia 5 cu.Mca 1998 ., o sańoźądzie powiato*,ym (tj, Dz,U, 7 20l? l, poz, l8Ó8
z ńźn. n.} n Ł u€hwły Nr xxplvl!5Dol? Rady Póvial! xmiednogó§kiego
Z dnia 28 lisiopaja 2017 r s §F.wie ucn*.]€nia .R@hego pD!@u s§pćłpEcy Powiatu
K iemo_AóBkiego z o.g&iacjmi pózrz4dó*}mi w 2ol8 rctu". Z3ząd Powiafu
K ien.ogóB*ieso uchwa]ą m 6iępuje]

§l
oPl6a Je otllM konluB dla oĘ lzcii po2źądo*}.h , podmUós pm§Edzą.Jch
d.dLlnoł polyku nubllcseeo vyfuienrcDch g d 

' 
Et ),J @*} /dnia2akwielria

2003 r o dziala]ności poąlla publicftgo i o wolonidi&i. M wspieai€ §fkonani. z'dń
publicay€h W z udzielenicń dolacji na dónnm$§ ie ich Eaiieji w 2ol8 roku,

§2

sazlgółowe Wnki kon!Ęu oke,śla oglosanie zaźądu Powi.lu KmiemgóNkićgo
ś.nosjąe ałącaik do niniejśrej ucnwĄ.

§J

btonmie uchmł' poBieŹ się sLtoście Kmiemogóski€ńU

§1

Uch*ała wchód"i w łcie z .lnim podię.ia

7

l,

Malgo?źlź (źysztoĘka

sU
ofeń m Ę.liację adoń publicmyct, W ż Udzi.l ien dobii M dofinłn$Wie ich reali4cji {



Uz.sldnicni.

do u.hrrb z.źldu PoBirfo ysnrcMĘoAlli.go , dni, .lQsś+*niI!-. r0l8 r.
s rpnsie ĘlMtri. ots.ńęo konkn;U orcń BliA.ir;dań o!blią!.b
wrź z udu i€l€lirn dotacji M dofD,n9owlnie ich re,lrjcji ł 2018 ruLu

wyńó8 ogloszenia .iniejsrego koŃuBu u?Tika z an, l 3 usta*T z dnia 24 kwjetnia
2003 olu o działa]ności pożyLl! publicaeeo i o wolonlaiia.i€ (lj- Dz-u. 22016 l-- paz- 219
z ŃŹn. a,) oż z rReeego proamu BFrpEcy Powiatu Kmi€mogórskieao
z olg iajmi poeż4do\mi ł 2018 BkU" pźJjęiego uchsalą Nr xxxvtt/l152017
Rady Posiatu KmiennogóBkieeo z dnia 23 lisbp,di 2ol7 r
v_vsokoś śrcdkóv publicaych p@aczonych w budr€cie powiatu kmiennogóBłiego
na wspiefuie raliaji zdań w 20l8 rcku w rmacb otwMeeo koókBu ofen wynosi:

a) na wspieieie i upowsrecbnieić kunury fizycaej 45,000 zł.
b) M lurystykę i tmjomwsNo 6,000 zł.
c] na kultuĘ. szfukę, enrodę dóbr kunury i dżiedziclM , 5,000 

'.d} na pomoc społeDą *,l}m pome rodzinom i o$bom w lfudnej srlMcji życiosej
oe §]fó§nywmić sans lych Glzin i oŃb. a L,łże osobon depelnospaŃym

3,0007l.
c) m ń,óMi€§lo i rcimnę lu.lności 5,000 żl,

slmna 2 ż 7 Uchwał} z.rządu Poviaiu KŃi.fuogóAkiggo y spnvig ogłoEnia oMńego ko.kuru
olń ńi Hliację zd!ń publicayćh łr z Ńzielenien dorji na ólńan$*anie ich @liucji ł



żzla{h]k Nl ]bUs!ęł. Nl ł§6,,:or8

żd!l. xo \ą&90ri.
ocŁoSZENlE

z!rżąd Potvinlu Krnichnogór§ki.g0
qlaszn ot§ ł konkuN ofert nl §splrcig r€.lżaciizadań publicznycb
srazz udżielenicm dohcji.i dofinan§o§anic ich rcłlŁa.ii§ 2013 roku

na podś.lvie !ślaĘ z dni. ]4 k\rietnia ]00j L o dżia]ahości FożJllu publLcżoceo
i o qolonuliac]e (j Dzl] 72ol6r .47.1811zpóźj, zn,). ti.h§xh \rxxxvll]lI5']0l7Rad\
Po*iafu Kanriemo!&ski.go z dnia ]8 lisl.pJd! 2o]7 r. \ spraNic uchualenia,.Rocż.ego
pógD]nu \spÓ]Fn.} Po\iBluKaDiennogóskjego zolga| z.ciomi poZrżądo§fni \r20]3 rókl''

§l
ROdZ,jtzadań i ryysokość środkórr Przez.a.zonych na ich rcalżację rr 2018.ołu

§!sok.ść nodkó\ publjćznvch przehaczo.ych § budżecie po\rixfu kaln]cnhogóis(iego
na {spieEnie rclliżacii,adań \ 20l8 loku \}no§]:
l. Nspielalie i lpo$szechnianiekJhur}, fizycżnej -]5,000 zl:

- oillnizaci. ijnpreżstono\J-chożasjęgupo\iai$l,amrrrożnyclrdlsc]PLnmh sFln .

ollaniac.la Pr4Boto§ań juczćsnict\o dzic.i i nnodzie4 leprezenluiącci Po§ial
Kaniennogórski Nimprczaćhó ż,sięgu posialo\,_V .\r.j.\ódżkifu ]ogó].opo]sknn:

]. lu-Ts}kęi k[ilr,ol§s§ł. ó,000 zl:
.,€a|iz!cj. imprc7 Flrtac)]|orurynYc,n] l]1.

- \spiemnic d7iaIń pż} c4_'niająclch się do roz§. u iplomociinrys!kjw Polviecie:
]. kulturę. szfuke. ocl onędćbr\ulllLry i d7i.dzi.tM - 5.000 zł:

- ol_- i/a- -1d e\,,le!'ll,, r,,,| , ,cc,icDo,iil,
\rślictibie iniciaq\ .ńZ p,cdsię\żięó populaĄ,7urących tadtcję, hisloli9 i dziedzic§\o

.]. po.]oc spoleczną, § l,vm Donroc rcdżino i osobonr s lrudnł s}iualji życio\c on7
s_vrór\n_}?uie szans qchIodzin iosób, a ldkżc osoboln nicpcłrospn\rryjn 3,000zl.

5 &to§DicNoi dch,onę ludności - 5.000 żl.

§2
z!§&li Dź!..Znrllrnia doiNcji

l, ZlccJnic jlaliżacji zadfuia i ud7ielenje doljnlnso\aoja nasleDLljc z odpo\iednin
zaslosoumienr przepnfiv!$a§l żdnia ].1kriehi!200] I o działalDości poż}tku pnb]i.żnego
i . \o]onlaiacie (,j, Dż, U, z ]0]6 r.. pol 1317 7 późn. znr ) or.ż uś.§) Z dnia ]7 sicrpnia
2009 r. o finansach pub]ic7nlclr (l,i 1)?.l). 27017I _ p.z 10117Fóżn.7.ń_)

2, Ldżielcni. doinansoMni, ń! realiację Zdanjd publicfuego oznacza. że oltre.l \\ ofcrcio
reali,acii żadania pubiiczlego §.Tk,żUie rvklid fiDfuNo§) s]asn] lnljD. l0 9i,) na kór)
składają się śródkifinansolre \łasńe i śrcdkifinansoNe z innr,ch źJódeł

], lIożenie oi!ń! nie Fś ó\noaxćzńe Z EzyzninieDr dolacr]. nic g§2ranture ró\r.jeż
Prł,na.]ado{a. i w $YsokoŚci qtiL\ko\ anc Drzczolel.nla.

.|, Po\ialKa iennosó§ki ws|icra zadllia, a njc bicż€ą cllónj,nąd,ialahnjśćorsanizicii,
5, o_Póhra kwola dota.ji P,ezlaczona na faliżację żadanil możc btć pod7ielóna ]tled,Y

stoii ]] Z 7 Lch\Ąz.rządu J'o§jalu Ka,njgntrogósliego\Y §|tl\Yie o!łoszcnia o$anelo loikuru olen
d,ieF,,c l, L ; ,,,. 

",, 
,:,,i, , , ,l, .li- " .



6 \4ałsyjnihro u]sokość dota.ii na rcllizacię icdne_lo adanja publicmelo m \rspieranic
i upoqstch.ianie kulfuĘv nż].hd nie mor. P-.lro. Z) ć k*olr 5 o0o ż,

7 Jedeń ol'c.enl możc 7]ożtć nic§ię.erniżd\ieoG ! (\ calln konklĄie).
8. o.!.niżacja skiadająca d§ie ol'eńr obowiąźnJ .ics Złoą ć t.żdą oiinę §]a7 7 7aląćZnikn]n]

§ oddzielnej koDe.cic,
1). W ci,]Tadkl żmniejszenja \rsokości uniosko\anej dok.ji §nioskoda§ća może zjnnt.isż!ó

żakres żccżo*t Zadania i koszorrs ]ub rłyofać olinę.
l0 w konkursie nie pźe\idujc się \}ceny §tladu rzecrc[elo §Toszonceo do pfujeklrL.

li \\' konkursie nie pźc§iduic si9 opisu dodatkos_ach inlbnnacij dolj-czący.h rcz ltató§
re.liżaćji,ad&ria publichego (nic.eś wymaglnc uzupełrienie labeli pod częścją opjso[apk!
5 c7ęść Iv olcńy realiZcji zadania pŃl jc zneso),

§3
Te.ninr i rv,runłi r€ali7!.ji zrdlni!

1, §')ronienie i dotinansorreie ofcn] icn Fdśa\ą do żNarcia liśennej unro§l

2, Zldania.naklóć sk]adana i.sl.l'cna nruszą być §]koóane§:o18 rcku,

3 Po.żątek rclljzBcji żadanianić możc nasąpić taz.śriej niż o] k§ietni. ]ol8l,. a7*ończenie
póżnie niż j1 lrudnia2013 r,

,1 /ad ie po*inno być Ealiżo§ane z najsyżvą sai!ńnoś.ią Zgodnie ż zasajtą Unro§ą or,ż
obo, i&,l& \nj na,d.,o]ń,, t ?hlei,,op,J,,l t, olc! c

5. zadanie Fowitró być Faliżo\2ne \ kki sposób, b! s\oińi dn!łuianri obejnolla]o al
nlj Nięksżą ! iczb9 barefi cFnló t

§1
Temin! \klldMia olcrt

ole ] dot_\c7ące łśpicrania Iealizacrj zad!ń puhlic7n.lch w z.kresie zddń óbięlrch ninicjsz_\nr
lioŃusen naież\ żło4ó § teńrjnje do dnia 28 lulego 20t8 r, do _lodziny l5,]o } KaD..lalii
ogćlnej slaros§\. Po\riato§tgo \ Kamicmej c&,e. ul, Wł. Brcnie§ski.so 15,58_.loo (anicnó.
cćla ]ub dfusą pocro*4(Ii.ł się d,la ł!lF*u do urzędu. ! ni€ data s(€mph locztonego).

§5
wnrunki5kladaniaOf enJ-.

1. Warunkicn prż!*ąpicnia do koŃusu ics 7.]oże.ie ole v fullj,acii ,adlnia \s §żoru
ok€śloncao w zalącżniku nr l do Rozpoźąd7eni! Minisfa Rodzin_\, Pracy j Poln)li
spolecznei , 19 sierpnia 2016 r, ł, spn\je szoru ofe ] i Eno\rego s7o ufuo\Y
dol!ć4clclr EaLiza.ji żddania publi.żncgo oraż\zoru spra{o7dania ż N ko.dli, teso,!d!!ia

2 olin_\ po§inn] bIć żlożohe \ zafiknięty.h kopcńlgh z n.pisem: ,,(onku6 oi'e
na Ealiżację zdań publicznyglr § ]0]8 roku" \Ez 7 §skMani.n olgmj2cji skladaiąc.i

3, ofena nu\ i być pod pńana cż] Glnie przez ói]hy. którc 4odnie z pośano§ic amislalulu lulr
imcgo aku są upra§nn]nc do Fprczqno\ania podnjiofu i ża.jągańja \r jego iDicliu
żóbowiązań fmnśNj,.h i zawicra.ja unró\,,

stoir 17 7 Uch§a]r zarząd! Porviilu Krmien]o3órśliclo { spm\ie og]ogeiia onYafteo konkmn, oleń
m rcaljzicjęzadań publi.^ych \,żz, udzielenieDl dok.ji|, donml]vŃaiic i.h rcaliacri\ ]0l8 rek!



2

6,

7

\! pr7rpldku oiirl niekonjpleln,Ych (br!k ]v}naganego dokume.ró§] dopuszczasię nrożh\ość
.l,,,,.eh ",,, nnh,, . o li Uo di\ /J|,,do,1..,,l!j, *ji
Do oi'.n], nale4 7alączyó:
a. !ktu!]n] (żgodny że stalenr faktycżn)o) odpŃ z \łaścn{ego tjesllu. 7a §]jąllicm

ol'lanDacjj. dl. którj,ch olganem ejestrc§,vn jeś Sk$l! KlDiemo_{óFkj. llib inn)
dokumeDt róBn.s2nv

j ofua\ brł \]r.h,.flari,lo\l l., o.vi,,d,rl,JV l\tn\ p,,, l\
,nin\

i ole J,Pp b,olo{o,.)pelJo,_,,|orlcpo,.Tl-., l_,iev'x..i{,.to,"l,norażn.,J.\.},,&,e \,,-plno c§'o,\.,\ j: ,|brJą,o lco1"/p,,,? 1|onrll,r!\

lv lrzypadkl skhdlnia ofu t wspólnej _Umo\Ę zarvaną ponięd7!.plilńćramj. określ..jącą,\e (l ,,. q./e,, ż nd_.| .|e r , |.. ,,/,,.ię ,ad,d J p ,D L? , -Jo,
l, alr_ JJ, ol., l,/J J,,c l\ q l,,1 ojc.,j/"cl, dlJ { ; \,",,t; 

".,"F.,,-,,, .
starcsla Kahienno!ó6ki.

§6
Trybikł-l riasyboru ofc o/,z l€rmfu dokoninia $vboru ol€rt

R.ZsIrz}Elię.ie konkuEu naśąpi \ terminie 20 d|i od oslahiego dnh pżyjno\an]a oftn, i],
Jo:0,0:,, LlF Vo/'i{,, le,l J,,o1\, ó,ic lo,,l,,, ę. \ |\,,._. d|h!|
q',/Lll,,.,,en/lo/,tr,EoJ,n/o|/!pl,Fl,dnól,n,i ,\ J/,, b oooJó,,. , !- fi\J ,ron, le|,dr..o4l,V n, o.., c ló l b rci oodJą,,e /o. 19otr F,,c,]loĘ!/,ą,
w.'fi\"rc on.|rd, ,-!lę -r\lor-la d\o,,, l,,n,i id lo l,ó,!.,\rk,Pr./"/
Zar7ad lUq afu KJm,c rolnrk,e!0

l

4 Wcrytikacia iimlLDa żtobnrch oEnpolega na sprałdże.iu cż\ olerla
a) 7lożona,ośalał,okrćś].nrm lemrjni.
b] rożona 70 sata ńa o b\ iązuj ąc rn fonnul aż
ć) podphana zosla]a przez ó\ob], upt2$niobe.
d) zaYiera lvynelnionc wsztstkic Fola i ] ubĄ,ki,
e) ż.*,icia]vt]ad sd}, o(lóryjn nloua§, §2, pki] óg]ósż€nia.
l) ż,*ie.a rvsżyśkic nieżbędnc za]ąc,niki,
_!) za(iera popra*ńje sporżądzon! kosżorYs Zd&ia

', 
Prz\ fu,Patł,$anfu olert pod kąten rncl}tolycżn!fi będą bńne pod urłagę kryleria .cenv
7godnie z an. 15 N1, l unaul z dnia 24 kłietnir 2ooj r, o dżialalności poż!k! pub]ic7ncao
i o uoloDldircje (j, Dz, U, ż 20] 6I - poż. 18]7 ż późn, zm,). ij,

ocenl nrozh{.ścl l(aliżdcii żadania pUbljc7|ego pżez orPanizcie:
Planosa] udział środków finmso*ych własnych i środkŃv Fochodz?ąvclu

a. §odki \łasne Po§vej 60%
b. środki §lsne po§lżej j0%
c. śfudkiłł,snepo\r!żci40%
d środki {I6ne po§lżej j0%

]
ż

., nodki §lasnc po\$żei209
i, si"iii"il]l]! i,,l]ijiołi"""*,": ,o, 0

Povi6n, Ka,n i.nnogóEk ie_qo * śprd§i! ogIószei ia .Nr fug.\roż ?icleniendolacjiiidofi,[nsoMni. iuh rualiac i tr



orem pzeasutiole; tattuĘql rGaŃEiĘ-iińia piilic c§ l!m wodnjcsienju do żakEsu rz-żo§elo żada;ia
ocdaprcp.now&"j jakośći $}6;; ;;d;ńl6;li1-1keF

l1nr n\iJdlzeniJ ul on]!ritr.7!

K{i;a_o n.o,, o.eJ ,lel\ o, ol,,oló,, /3Fado| U,,,lil Ń3- lc ,l ..,or , ic,,on)ldl ,,|a1 L|oĘl,,.Loh, dL. d,lelol! \,odn "|:1-.o\,dot,.//,..,^{\ , oj.q

9^::::," 1 !:]ii. ",,,.*. ",. 
l] ^ /, /,,ó.o.., lollel, h, o J,l: ń,..qJl, p, Jl, i e/JIząo ],.\ J U KcmlennoŃĄ\iero \ l.m ,P l hu \

::,,:\,:.1:, l ,.eJ,n ,o,tl,,\o,nlo.,.on,., 1,o:l, olj e p v dx od&j]

1l"i",,,i"",.,,\"l.,,.ł{.,et,,rJ/|e\,óolr,u,.,9..,,";|,o,.,,ą,,,,.,,,l Btrlś. .h1o,,,-.iiPlLl,,le J, , l,d ,ab ,,1 orło./<ń , ,/e

lnlorn!cja o lysokości
sunra dolacji pl4żnfuy.h
§ 20l7 rcku tryniosla 5ć.o0o

§3
posranowienia końcołg

l, \Ą Lve |i,h ntbóm o\fu\-1 l1lej./\n o_1ow,,ie,,,o,1ś.le i "n \e óźć.i.\,.d|b,r l,,El 
_:00t 

, o o/oJaroi.l o,,/ ,l o,ól Te_o . ,,,,l.". ..,'l o,1'z ]U Ą r, noz l8]7 z pożn, łr l
2, Zażąd|o\iatu Kanriemogó§kiego zastżć]:a sobie prarro do]

l!o.1V,nid\J. JN, ],,aot l,niAć,iJonlooli,,dl Uv,iJ,ljT,h..,
żJkrL\U,Jdan a tr pż]ięlrch oIc[aLh.
możinlości \,Tboru jednej lub sielu oli]1 s anach środkóv finanso§acbpl/.1 

"_/.1\.\ r1,._ |}c|q,dd,
c, iYżełożni! iernjnu rozstzr!niecia końkU6u.
d, uieMżnieDia koŃuĄu z pżicż]. okJeś]on}.h \, 0śasie o d2jJlalnośćj poąlku

pub]icżnePo i \olonlariacie,

,' ," . '!-] JlJl,.] /\,* {., / !. ,a " ,ada , oldl 1l ,,,pó /śni .t
-_i::,_l]l].i ,,l,n krat pj, J l""/,,. o,1o,/ell_.l ,.o ,.| |e|"n.l !\|,/ !|-

;lj,T,:.,,"."""lĘ.i,w\,,i(/ó,JJldlidor| " .=,;"".,
.1 D!lo{Jn] p dmiol |to^ .l /\nlj

,obo\ qżan\ J,
doucję z bldżau Po§iaN Kanrjemol&skiego jest

a, s,_vodĘbnienia Welvidencii ksjęgokj środkós oirż)man}ćh narcalizlcjęuno\1.

§?
koszlós,2siązanych ż realizlcją zad!ń pUbli&n]cn rr 2017 r,
puez lo§ial keniennosó6ki na ]€al]żację zadań puhlicżn\cb

spla*jE o!łov.nia óhvanclo
dofinanśo§.nie ic1 l.al zr.ii \



ĘoPdAia i 
'oknja 

sPEwozdmia ż *}koDfu,a żad ia q Ęm,inie ,]o dni od dn.d4oMefua Ex4ji adfuia publiczneAo.
do"tlrĘia m lfui. wjdżiafu mer}mf.aeBo oĄ ginalów dokumfubw (talfurńc')hków) orż iMej dotaĘfubcj', ce,em tonllli prswdlolo&i 9dłk;wani;dnli.ii

Małg@ata Kjzyszkowka

Shon6 : ż : U:hsł zrrĄdu P6ffi 
"f."n! dlZcj.u daó p, bl'h'th nż / ud?i.l.nien doE]iD d;ltrMso*;"i. 

"h,*lieii",0ls -k"


