oGŁosZENIE
otwartego konkursu of€ r t na zadania publiczne Gminy Podgórzyn w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu w 2015 roku.

Rodzaj zadań, .' kt:;
.
.

ogloszono konkurs'

organizowanie zajęć sportowych, treningowych i imprez sportowo-Iekreacyjnych dla dzieci,
młodzieżyi dorosłych,
organizowaniezajęćsportowychitreningowychw czasieferii zimowych i letnich,
organizowaniezawodów oraz imprezspońowycho zasięgulokalnym iponadlokalnym'
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Wysokośó środków pub|icznych przeznaczonych na rea|izację zadań.
W 20l5 r. ze środków publicznych na rea|izację zadania przeznacza się kwotę ,|5.O00zł'
(siedemdziesiąt
pięćĘsięcy złotych).
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Zasady prryznawania dotacji.
1' Zlecenie zadanj'ai udzieleniedotacji następujez zastosowaniemprzepisów tlstaw z dnia z dnia f4
kwietnia 2003 roku o działalnościpozytku publicznego io wolontariacie oraz ustawy z dnia
27.08.f009r. o finansachpublicznych.
2' Złoizenie ofeń nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji' Dotacje na realizację ofert
wyłonionychw konkursieprzyznajeWójt Gminy w tlybie indywidualnychdecyzji'
3. Dotację na rea|izacjezad,ania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu
konkursowyrn.
4. W przypadku pozytywnej oceny większej ilościofert, d|a których łącznakwota wnioskowane.J
dotacji przekroczypoziom zaplanowanychśrodkówfinansowych'dopuszczasię możliwośc
udzielenia
dotacjiw kwocie mniejszejniż wskazanaw ofercie.
5. Wysokośóprzyznanej dotacji może byó nlższaniż wnioskowana w ofercie, wówczas oferent może
negocjowaćzmniejszeniezakresurzeczowegolub wycofaćswojąofertę.
6. Wysokośćdotacji wybranej oferty będzie określanakażdorazowow umowle.
7' Wó.jt Gminy może odmówió podmiotowi wTłonionemuw otwar|ym konkursie ofert przyznania
dotacji i podpisania umorłryw przypadku, gdy okaże się, że zakes realizowanego zadattia znacząco
odbiega od opisanego w ofercie' podmiot lub jego reprezentanciutracą zdo|nośćdo czynności
prawnyclr, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoIiczności podważenia wiarygodności
merytorycznej lub finansowej oferenta.
$4
Termin, miejsce, sposób przygotowania i sk|adania ofeń.
J. Wyznaczasię termin składaniaofert. 2 luty 2015 r.
2.
oferĘ na|eżyskładaćosobiścielub za pośrednictwem
poczty na adres: Urząd Gminy w
Podgórzynie ul. Zołrrierska14, 58.56f Podgórzyn.
3. oferty złożonena niewłaściwychdrukach lub złoźzone
po terminie Zostanąodrzucone z przyczyn
formalnych.
4. Wzór ofeńy Stanowi załączniknr 1 do rozporządzenia MPiPS z 15 grudnia 2010 r. w sprawie
ofeĘ i ramowy wzór ramowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. 22011 r. Nr 6, poz. 25).
6. oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanegodo realizacji,
b) termini miejscerealizacjizadaniapublicznego,
c) kalkulacjeprzewidywanychkosfów realizacjizadaniapublicznego,

c) informacje o wcześniejszejdziałalnościpodmiotu składającegoofertę w zakresie'
którego
doĘczy zadanie,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w Ęm o wysokości środkówfinansowych uzyskanych na realizację, danego zadania z
innych źródeł,
e) deklaracjęo zamiarze odpłatnegolub nieodpłatnegowykonania zadania,
f) dokument rejestracyjny(ważny3 miesiące od daty wystawienia)'
7' oferta powinna być podpisana przez osobę (lub osoby) uprawnione na podstawie aktualnych
pełnomocnictw
do składaniaoświadczeń
woIi w imieniupodmiotuwnioskodawcy.
8. W przypadkuzłożeniaprzez oferentawięcej niżjednej oferty, dopuszczasię załączenie
jednego
kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek) przy której ofercie znajdu3ąsrę
zatączniki'
9. Kopie wymaganych załączników powinny być potwieldzone za zgodnośćz oryginałemprzez
osoby upoważnione'
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Kryteria i trybłyboru ofert.
1' Złozoneoferty będąrozpatrywane pod względem formalnym przez Referat Rozwoju, natomiast
oceny melytorycznejiwybolu ofeĄ dokonaKomisja Konkursowapowołanaprzez Wójta Gminy'
2' Przy ocenie ofert wzięte będą pod uwagę:
l) możliwość realizac1i zadania publicznego przez olganizację pozarządową lub podmioty
wymienionew art.3 ust.3;
2) przedstawionąka|kulację kosŹów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowanąjakośćwykonarriazadania i kwalifikacje osób, pIZy udzia|e których organizacja
pozarządowalub podmiotyokreślone
w aI1'3 ust.3 będąrealizowaćzadaniepubliczne;
4) planowany przez organlzację pozarządową Iub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wk,ład
rzeczowy,osobowy,w Ęm świadczenia
wolontariuszyi pracęspołecznączłonków;
(łącznieza pozycje l. 4 maksyma|nie do 80 pkt').
5) w przypadku, o któIym mowa w ań. 5 ust' 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację
pozarządowąlub podmiotywymienionew art.3 ust.3 udziałśrodkówfinansowychwłasnychlub
środkówpochodzącychz innych źródełna realizacjęzadania publicznego (skala ocen: brak
wsparcia - 0 pkt. do 30 % wartościprojektu - 5 pkt., powyżej 30 % wartościprojektu ale poniżej
6 0 % - 1 0 p k t . ,p o w y ż e6j 0 % w a r t o ś cpir o j e k t u- l 5 p k t , ) . ;
6) ana|izęi ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowejIub
podmiotówwymienionychw ań. 3 ust.3, które w iatachpoplzednichrealizowaĘz|econezac|anla
pub|iczne,biorąc pod uwagę rzetelność
iterminowośćoraz sposób roz|iczeniaotrzymanychna
ten ce| środków(skala ocen: oferent otrzymałw poprzednim okresie dotacje i roz|iczyłją
prawidłowo.5 pkt.,oferentnie otrzymałw poprzednimokresiedotacji_ 0 pkt.),
2. lnformacjao rozstrzygnięciukonkursuzostanieumieszczonana tablicy ogłoszeńw siedzibie
Urzędu Gminy, na stronieinternetowej
Urzędu Gminy Podgórzyn,katalog(BlP)
www.podqorzyn.plw dniu 4 luty 2015 r.
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Zrea|izowane przez organizacje pozarząd'owe zadania pub|iczne w f014 r.
W 2014 r. z budżetuGminy Podgórzyn wydatkowano dotację na rca|izacje ww. Zadań publicznych
kwote 50.000 zł.

Zatwierdzam
Mirosław Kalata
Wójt Gminy Podgórzy
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