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oGŁosZE|{IE
otwartego konkursu ofert na z^daniapubliczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury
fizycznei i sPortu w 2011 roku.
jednolity
Napodstawie art. 31 ustarv-vzdnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tekst
11 ust. 2 ustawy z dnia 24
Dz. U. Nr 142 z 2a0I I.' poz. 1591 z późn.zm.) rv zu,lązkuz anź..
poż1.tkupublicznego i o wolontariacie (Dz.U ' Nr 96, poz.873
kwietnia fOO3r, o dział'a|ności
zpóżn. zm.) Wójt Gminy Podgorzyn ogt'aszaotwartykonkurs ofert na rea|izacjęzadaniaw
zakresie upowszechniania kultury frzycznej i sportu.

$1

Podmioty uprawnione do składania ofert nazadania publiczne Gminy Podgórzyn w
dziedzinie kultury fizycznei i sportu.
Podmiotami uprawnionymi do składaniaofert na zadantapub|iczne są
1. organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienionę w art. 3 ust. 3 ustawy o dziil'a|noŚci pozytku publicznego
i o wolontariacie,
3. jednostki podległeorganom administracji publicznej Iub przez nie nadzorowane.

$2

Cel konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie oferl i zlecenie podmiotom, o których mowa $ 1' realizacji
zadanpublicznych na terenie gminy Podgórzyn w zakresie upowszechniania kultury ftzycznej
Zaspokojeniapotrzeb i
i sportupodejmowanychna rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego'
pop'u*y waiunków oraz podniesienia poziomu zycia mieszkincow, a w szczęgólności
pr)eciwdziałania patologióm społecznym i wyrównywanie SZanS życiowych osób
niepełnosprawnych.

$3

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania.
1. Szkolenie dzieci i rnłodzieŻy,realizowane w szczęgólnościpoprzęZ:
- organizowaniezajęÓ sportowych, treningowych i imprez sportowo-rekreacyjnych,w tym
rożgrywek sekcji piłki noŹnej i ręcznej na terenie Gminy i wyjazdowych,
- o,gi^,owanie zĄęÓ sportowych, treningowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w
zakresie narciarstwa biógowego, biathlonu i biegów na nartorolkach na terenie Gminy i
wyjazdowych,
- oi[a,izowanie zajęć sportowych i treningowych w czasie ferii zimowych i letnich.
poprzez:
2. Upowszechnianiesportu i rekreacji,realizowanęw szczegó]rrości
o zasięgu lokalnym i
i
rekreacyjnych
- otganizowaniezawodów oraz imprez sportowych
ponadlokalnym,
- organtzowanieobozów sportowych dla dzieci i młodzieŻyw formach poza szkolnych.

$4

Wyso kość śro dków p ublicznyc h przeznaczo nych na r ea|izację zad ań.

W 201I r' ze środkówpublicznychna realizację zadaria przezwaczasię kwotę 80.000zł.
(osiemdziesiąttysięcy złoĘch).

$s

Zasady przy znlw ania dotacj i.
I. Zlecęnie zadulia i udzielenie dotacji następujez zastosowaniem przepisów art, 16 ustaw z
dnla z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziata|noŚcipożytku publicznego i o wolontariacię oruz
ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 249, poz.
2104),
2. ZŁoŻenięofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację ofeń
wyłonionych w konkursie przyznaje Wójt Gminy w trybie indywidualnych decyzji.
3' Dotację na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego ofęrta zostanie wybrana w
po stępowaniukonkursowym.
4, W przypadku pozytywnej oceny większej ilości ofert, dla których łączna kwota
wnioskówanej dotacji przehoczy poziom zaplanowanych środków finansowych, dopuszcza
się możliwoŚć udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niŻwskazana w ofercie.
5. WysokośĆ przyznanej dotacji moŻe byc niŻsza niż wnioskowana w ofercie, wówczas
oferent moze negocjowaó zmniejszenię zakresu rzęczowego lub wycofaó swojąofertę.
6. Wysokośódotacji wybranej oferty będzie określanakaŻdorazowow umowie.
z. Ńoit Gminy moŻe odmówić podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofeń
realizowanego
przyznaniadotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaŻesię, ze za\<ręs
jego
reprezentanci utracą
zadania Znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub
zdolnośÓ do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
podważeniawiarygodno Ści merytorycznej lub fi nansowej oferenta

$6

Termin, miejsce, sposób przygotowania i składania ofert.
1. Wyznacza się termin składaniaofęrt - 1.3styczeń 2011r.
2. oierty naleŻyskładaćosobiściehlb za pośrednictwempoczty na adres: Utząd Gminy w
Podgórzynie ul' Zołnięrska14, 58-562 Podgórzyn.
3. oferty zŁoŻonena niewłaściwychdrukach \lb ztoŻonepo terminie zostaną odrzlconę z
przyczyn formalnych.
ą..Wźor oferty stanowi załączniknr 1 do tozpotządzenia MPiPS z27 grudnia2005 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadaniapublicznego, ramowego wzom umowy o wykonanie
iadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz'

18e1).
w ReferacieRozwojuUrzęduGminyPodgórzyn,
5. Wzór ofertyjestdo pobraniabezpłatnie
od poniedziałkudo piątku w godzinach:8-14.
6. oferla powinna zaulierać:
do rea|izacji,
Ą szcźegółowyzakresrzeczory zadaniapublicznego proponowanego
b) termin i miejsce realizacji zadaniapublicznego,
c) kalkulacj e przewidywanych kosztów rea|tzacji zadania publicznego,
.j i''ro'-uó;e o wcześniejszej działalnościpodmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania, w tym o wysokościśrodkówfinansowych uzyskanych na realizację'
danego zadania z innych źródeŁ,
e) deklarację o zamiarzę odpłatnegolub nieodpłatnegowykonania zadanla,
0 dokument rejestracyjny (wetŻny3 miesiące od daty wystawienia),
g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe zb ostatni rok.
7. oferta powinna byó podpisana przez osobę (lub osoby) uprawnione na podstawie
aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu
wnioskodawcy.
8. W przypadkll zŁoŻętliapIzez oferenta więcej niż jednej oferty, dopuszcza się zaŁączenie
jednego kompletu zaŁącznikow ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek) przy której
oferci e znaj dują się zaŁączniki.
9. Kopie wymaganych zaŁączników powinny być potwierdzote za zgodnośóz oryginałem
przez osoby upoważnione.
10. Informacjiudzie|a Referat Rozwoju Urzędu Gminy Podgórzyn, uI. Żołnierska14 telęfon:

(07s)7s48103

$7
Kryteria i tryb wyboruofert.
1. Zł'oŻoneoferty będąrozpatrywane pod względem formalnym przez Referat Rozwoju,
natomiastoceny merytorycznej i wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołanapTzez
Wójta Gminy.
2. Przy wyborze oferty (ocenaw skali punktowejod 0 do100) wzięte będąpod uwagę:
a) Zawattoścmer1toryczna oferty (skala ocen od 0 do 80 pkt.),
b) Dotychczasowe doświadczenieoferenta przy realizacjt zadń zleconych (skala ocen:
oferent ottzymat' w poprzednim okresie dotacje i rozIiczył'ją prawidłowo - 5 pkt.,
oferent nie otrzymałw poprzednim okresie dotacji - 0 pkt.),
c) Stopień zaartgaŻowania w rea|izacje zadanta sponsorów lub funduszy innych
jednostek orgarizacyjnych (skala ocen: rak wsparcia - 0 pkt. do 30 % wartości
projektu - 5 pkt., powyżej 30 %io
wartościprojektu ale ponizej 60 % - 10 pkt., powyżej
60 % wartościprojektu 15 pkt,).
3. Preferowane będąoferty dotyczące zadan,projektów i programów:
a) systemowych,
b) mające duze znaczenie promocyjne,
c) których uczestnikami będą dzieci i mtodzieŻ z ubogich rodzin, dzięci i rrł'odziei
uzdolniona sportowo i niepełnosprawni.
4. Informacja o rozsttzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Podgórzyn' katalog
(BIP) wrł'rł,.pod
gorzyn.pl
5. o wyniku rozsttzygnięcia konkursu oferent zostanie powiadomiony pisemnie bądź
telefonicznie. W wznaczonym terminię zostanie podpisana umowa o wspieranie
zadania lub umowa o wsparcie.

$8

o gólne warunki realizacj i zadania,
1. DecyĄa Wójta Gminy w sprawie zatwietdzenia wyboru oferty jest podstawą do
zawarciapisemnej umowy ze z|ecęniobiorcą(oferentem).
2. Zleceniobiorca po ptzyznaniu dotacji, a ptzed zawarclem umowy' zobowiązany jest
do:
a) zaktualizowania kosztorysu projektu podpisanego przez osoby upowaznione, w
przypadku przyznaria dotacji w wysokościinnej niz wnioskowana'
b) zaktualizowania harmonogramu realizacji zadania podpisanego przez osoby
upoważnione'w przypadku przyznania dotacji w wysokościinnej niż wnioskowana'
c) złoŻenia oświadczenia o zgodności odpisu rejestrowego ze stanem prawnym i
faktycznym na dziei podpisania umowy.
3. Warunki rea|tzacjtzadania zostanąokreślonew umowie.
4. Po zakonczeniu zadania zleceniobiorca zobowiązartyjest do złoienia sprawozdania z
wykonania zadania publicznego w tęrminie 30 dni po upływie terminu, na który
umowa została zawarta, według wzoru określonego w rozporządzeniu MPiPS z
27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadanta.

$e

Zwrot dotacji' odmowa podpisania umowy o dotację lub odstąpienie od umowy.
1. Dotacja wykorzystana niezgodnie Z rrmową podlega zwrotowi na zasadach
określonychw ustawie z dnia30.06.2006 r. o finansach publicznych.
2. Dotujący ma prawo do kontroli wykorzystania dotacji na kazdym etapie rea|tzacjt
zadania stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadaria, prawidłowościwykorzystania środków publicznych na realizacje zadania
oraz prowadzenia dokumentacji określonejw przepisach prawa i postanowieniach
umowy.
3, Podstawą kontroli wykorzystania dotacji jest imierrrreupowaŹnienie Wójta Gminy do
przeprowadzenia kontroli.
4 . Dotujący ma prawo do kontroli wyłączniesposobu wykorzystania środkówdotacji.
5 . Z ustaleń kontroli sporządzany jest protokół, który otrzymuje kierownik
kontrolowanej j ednostki.
6. Podmiot dotowany ma prawo uczęstniczenia na kaŻdym etapie kontroli i wnoszenia
uwag i zastrzęŻei do ustaleń kontroli.
7. Podstawą zwrotu dotacji lub jej częścijest protokół z ustaleniem nieprawidłowościw
wykorzystaniu dotacji podpisany prZęZ kierownika kontrolowanej jednostki, a w
przypadku odmowy podpisania protokołu, wniosek Wójta Gminy o zwrot dotacji
sporządzony po uwz ględnieniu wyj aŚnień kontrolowanej j ednostki.
8. Podstawą odmowy przyznarńa dotacji moie byó nieprawidłowe rozliczenie się z
uprzednio otrzymanĄ dotacji' nie rcz|iczęnie się z dotacji lub utrudnianie
przeprowadzenia kontroli.
9. DoĘący ma prawo odstpió od umowy w przypadku ujawnienia okolicznoŚci
zagroienia życia uczestników projektu, WadzieŻy mienia |ub z innych waznych
przyczyn.

ZrealizowaneprzezorganŁacj. n"j#uuowe zadania publiczne w 20l.0 r.
w 2010 r. dziewięćpodmiotów uzyskałozbudżetuGminy Podgórzyn dotacjenarea|izaĄe
ww. zadania pllb|icznegow łącznejkwocie 75,200zł'(siedemdziesiątpięó tysięcy dwieście

Zatwierdzam

