oGŁoSZENIE
otwartegokonkursu ofert ( II) na zadania publiczne Gminy Poe|górzynw dziedzinie kultury
firycznej i spońu w 2014 roku.
$1
Rodzaj zadań, na k{óry ogloszonokonkurs.
.
.
-

trenirrgowych i imprez sportowo-r€k€ac'ljny.ch dla dzieci.
organizowanie zajęc sportow-v.ch.
młodzieży
i doroshch.
organizowaniezajęćspotowych i treningowychw czasieferii zimowychi letnrch.
organizowanie zarvodórvoraz imprez sporto$Ych o zasięgulokalnyn i ponadlokalnyrn.
$2
WysokośćŚrodków pub|icznychprzeznaczonychna rea|izacjęzadań'

W 2014 r. ze środkówpublicznychna realizacjęzadarua( |I) przeznaczasię kwotę 19 500zł.
(dziewiętnaście
rysięcypięósetzłotych).
63
Zasadyprryznawaniadotacjil. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następujez zastoso$aniemprzepisQwustaw z dnia z dnia 24
poĄtku publicznego i o wolontaribcie oraz ustawy z dnia
kwietnia 2003 roku o dzia"łalności
27.08.2O09
r. o finansachpublicznych.
f. Złożęnięofert nię jest równoznacme z przyzluliem dotacji' Dotacie na realizację ofeń
wyłonionychw konkursie przyznajeWójt Gminy w trybie indywidualnych dec-vzji.
3 Dotację na realizacje zadania otrry-mapodmiot, którego oferia zostanie wybrana w postępowaniu
konkursowym.
4. W pr4'padku pozytyrłnej oceny większej ilości ofert, dla których łącznakwota u'rrioskowanej
dotacji przekroczy poziom zaplanowanvchśrodkówfinansow-vch.dopuszczasię możliwośóudzielenia
dotacji w kwocie mniejszejniż wskazanaw ofercie.
5. Wysokośćprzyznanej dotacji możebyć n|ższan|i!'wnioskowanaw ofercie. wówczas oferentmoże
negocjowaczmniejszeniezakresu rzeczowegolub wycofać swojąofertę.
6. W1'sokość
dotacji w-vbranejofeĄv będie oklęślanakazdorazowow umowre.
7. Wóit Gminy możęodmówić podmiotowi wyłonionemuw otwartym konkursie ofert przyznania
dotacji i podpisania umowv w prz1padku' gdy oka'żesię. że zakres realizowanego zadania masąco
odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utraĘ zdolnośódo czynności
prawnych. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okolicznoŚci podważenia wiarygodności
grerytorycznejlub finansowejoferenta.
$4
Termin, miejsce,sposób przygotowaniai sk|adaniaofeń.
1. Wyzracza się termin składaniaofert - 25 |uĘ 2o14 r,
f'
ofeĘ nalezy składacosobiścielub za pośrednictwempoczty na adros: Urząd Gminy w
Podgórzynie ul. Zołnierska14' 58-562 Podgórzyn.
3. ofeĘ złożonena niewłaściwych
drukach lub złożonepo terminie zostanąodlzucone z przycz:W
formalnych.

4. Wzór ofeńy stanowi załącznlknr 1 do rozprorządzeniaMPiPS z 15 grudnia2010 r. w sprawre
sprawozdanraz
ofeĄ i ramowy wzór ramowy dotyczącej realiacji zadania publiczrego oraz -,nvzór
wykonaniategozadania(Dz. U. z 201I r. Nr 6, poz. 25).
6. oferta powinna zzwieruć
zakresrzeczowy zadaniapublicznegoproponowanegodo realizacji'
a) szczeg<ł|o*ry
b) termini miejscerealizacjizadaniapublicznego,
c) kalkulacje przewidyrłanychkosŹów realizacji zadania publicznego,
c) informacje o wcześniejszejdziałalnościpodmiotu składającegoofertę w zakresie, którego
doĘczy zadanie,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokościśrodkówfinansowych uzyskanych na realizację, danego zadanla z
innych źródeł,
lub nieodpłatnego
e) deklaracjęo zamiarzeodpłatnego
wykonaniazadania'
f) dokumentrejestracyjny(ważny3 miesiąceod daty wystawienia)7. oferta powinna być podpisana przez osobę (lub osoby) uprawnione na podstawie aktualn-vch
pełnomocnictwdo składaniaoświadczeńwoli w imieniu podmiotuwnioskodawcy.
przez oferentawięcej niż jednej oferty, dopuszcza się załączeniejednego
8. W przypadku zło'żenia
kompletu załącznków ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek) przy któĄ ofercie znajdują się
zaŁącznlki.
9. Kopie w1maganych załączn|kóv,lpowinny być potwierdzone za zgodnośćz oryginałemprzez
osobyupoważrione.
Krleria

$s

i tryb wyboru ofeń.

1. Złożoneoferty będąrozpatrywanepod względemformalnym przez Referat Rozwoju, natomiast
oceny męr}toryczneji wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołanaprzez Wójta Gminy
2. PrzJ ocęnięofert wzięte będąpod urvagę:
l) możliwośćrea|izacji zadarria publicznego przez orgańzację pozarzĄową lub podmioty
r,i).mienione
rt ań' 3 us|'.3;
2) przedstawionąkalkulację kosztów realizacji zadania publicznegb,W tym w odniesieniudo
zakresurzeczorł
ego zadania;
3) proponowanąjakośówykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale k1órych organizac1a
pozarządowalub podmioty określonęw art, 3 ust. 3 będąrealizowaó zadaniepubliczne;
4) planowany przez organizację pozarządowąlub podmioty w}mienione W art. 3 ust. 3, wkład
rzeczow' osobowy"w Ęm świadczeniawolontariuszyi praę społecznączłonków;
(łącznieza pozycje 1- 4 maks1malniedo 80 pkt.).
5) w prąpadku, o któĘ'rn mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organlzację
pozarządowąlub podmioty wymienione w art' 3 ust. 3 udziałśrodkówfinansowychwłasnychlub
środkówpochodzących z innych zródeł na realizację zadania publicznego (skala ocen: brak
wsparcia.0 pkt. do 30 % wartości
pĄektu. 5 pkt.,powyżej30 % wartości
projektuale poniżej
60 % - l0 pkt'' powyżej60 % wartości
pĄektu. t5 pkt,).;
6) analizę i ocenęrealizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacjipozarządowejlub
podmiotów w1mienionychw art. 3 ust. 3, które w latach poprzedlich realizowaĘ zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzeto|ność
i terminowośóoraz sposób roz|iczenia otrzyman}ch na
tęn cel środków (skala ocen: oferent otrzymał w poprzednim okresie dotacje i roz|tczyłją
prawidłowo- 5 pkt.,oferentnie otrzymałw poprzednimokresiedotacji'0 pkt'),
2. Informacjao rozstrzygnięciukonkursu zostanięumieszczonana tablicy ogloszeń w siedzibie
Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Podgórzyn, katalog (BIP)
,.., , r,,,]'i.,...;:l w dniu 5 marcafll4 r.

$ó
Zrea|jnowaneprzez organizacje pozarządowe zadania publiczne w 2013 r.
W 2013 r. z budż.etuGminy Podgórzyn wydatkowanodotacjęna ratlzłlc'jeww. zadaripublicznych
kwote 48.085zł.
Zatuńerdzam
Anna latto
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