
Zal. do Zarzadzenia 0050/23/2015
Wqjta Gminy Popielow
z dnia 9 stycznia 2015r

WOJT GMINY POPIELOW

Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz,U.2014.1118 )

ogtasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadah publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

I. Podmioty uprawnione:
W otwartym konkursie ofert moga. uczestniczyc organizacje pozarza_dowe i podmioty, o
ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie prowadza^ce dziatalnosc w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej.

II. Rodzaj i nazwa zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wsrod dzieci i mtodziezy poprzez prowadzenie
zajqc w roznych dyscyplinach sportu.

Nazwa zadania ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mtodziezy poprzez organizacje
jec sportowych, majaicych na celu rozwoj, doskonalenie i odnow§ sprawnosci fizycznej"

III. Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje zadania 10.000 zl

Kwota moze ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, ze zadanie mozna
zrealizowac mniejszym kosztem, a ztozone oferty nie uzyskaja^ akceptacji Wojta Gminy
lub zaistnieje koniecznosc zmniejszenia budzetu gminy w cz^sci przeznaczonej na
realizacj§ zadah z waznych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogtaszania
konkursu

IV. Zasady przyznawania dotacji

1 Wqjt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizacje °fert wytonionych w konkursie w
trybie indywidualnych rozstrzygniec , dla ktorych nie stosuje si§ trybu odwotania

2 W przypadku wyboru ofert , kwota dofinansowania ze strony Gminy Popielow nie moze
przekroczyc 90% kosztow catkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadah

3 W ramach wktadu wtasnego oferent zobowiazany jest zapewnic co najmniej 10 %
wktadu. (jako wktad wtasny rozumie si§ : finansowe srodki wtasne, wktad pracy
wtasnej, materiatow i sprzetu) yv sytuacji, gdy Wnioskodawca wnosi do realizacji
zadania wktad niefinansowy osobowy- przyjmuje si§, iz wartosc pracy jednego
wolontariusza nie moze przekroczyc kwoty 15 zt za jedna^godzine pracy.

4 Ze srodkow przyznanych w ramach dotacji dopuszcza si§ finansowanie wydatkow
zwia_zanych z realizacja, projektow dofinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej lub
innych zrodet, traktowanych jako wktad wtasny beneficjenta, z tym ze projekt musi bye
zgodny z zadaniem.



6 Dotacja b?dzie przyznawana w transzach, na zasadach oraz terminach ustalonych w
umowie

7 . W przypadku, gdy organizacja otrzymata dotacj? w wysokosci nizszej niz wnioskowana,
Wqjt Gminy oraz realizator zadania dokonuja. uzgodnieh, ktorych celem jest
doprecyzowanie warunkow i zakresu realizacji zadania, zachowuja^c podstawowe cele
merytoryczne zadania i deklarowana^ kwot? srodkow wtasnych zawarta^ w ofercie lub
zaktualizowanych w harmonogramie i kosztorysie. Podmiot moze rowniez wycofac
swoja^ ofert?

8. W konkursie moga^wziap udziat oferenci, ktorzy nie otrzymali dofinansowania na 2015
zadah okreslonych w ogtoszeniu konkursowym

9. Oferent przyjmuja^c zlecenie realizacji zadania, zobowia^zuje si? do wykonania zadania w
zakresie i na zasadach okreslonych w umowie, o ktorej mowa w pkt. 6, a otrzymana
dotacja ma stuzyc tworzeniu warunkow, wtym organizacyjnych, sprzyjaja^cych rozwojowi
sportu i moze bye przeznaczona w szczegolnosci na:
a) realizacj? programow szkolenia sportowego,
b) zakup sprz?tu sportowego,
c) pokrycie kosztow organizowania zawodow sportowych lub uczestnictwa w tych

zawodach,
d) pokrycie kosztow korzystania z obiektow sportowych dla celow szkolenia sportowego,

10. Podmiot, ktoremu udzielono dotacji na realizacj? zadania, jest zobowiazany do
prowadzenia wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej srodkow otrzymanych z dotacji oraz
wydatkow dokonywanych z tych srodkow w ramach realizacji umowy, o ktorej mowa
w pkt 6.

11. W przypadku nie przestrzegania warunkow zawartych w umowie (stwierdzonego na
podstawie bieza^cej analizy sprawozdah merytorycznych i finansowych lub na podstawie
kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji umowy), w szczegolnosci wydatkowania
srodkow finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonywania samowolnych lub
nieuzasadnionych zmian rzeczowych i finansowych, niegospodarnego i nieoszcz^dnego
wydatkowania kwot dotacji, uzyskiwania dochodow z tytutu realizacji zleconych zadah,
zastrzega si? w umowie prawo do wstrzymania dalszego finansowania zadania przez
Gmin? Popielow oraz do wystapienia o zwrot dotychczas przekazanych srodkow
finansowych wraz z odsetkami jak dla zalegtosci podatkowych

V. Termin i warunki realizacji zadah:

1. Termin realizacji w/wzadari: od dnia 1.03. do 31. 12. 2015 roku
2. Podmiot sktadajc[cy ofert? na realizacj? zadania publicznego powinien posiadac

niezb^dne doswiadczenie w organizacji w/w zadah, zasoby osobowe oraz zasoby
rzeczowe w postaci bazy materiatowo technicznej, lub dost?p do takiej bazy,
zapewniaja^ce wykonanie zdania.

3. Zadanie winno bye realizowane z najwyzszat starannoscia^, zgodnie z zawarta. umowa.
oraz obowiazuja_cymi przepisami.

4 Pozostate warunki realizacji zadah zostana^ uj?te w wia/qcej strony umowie.
5. Zadanie jest realizowane dla dzieci i mtodziezy z Gminy Popielow i na terenie gminy

Popielow. W ramach zadania dopuszcza si? wyjazdy poza Gmin? w ramach rozgrywek,
turniejow itp.

VI. Termin skladania ofert.

1. Oferty wraz z wymaganymi zata_cznikami nalezy ztozyc w sekretariacie Urz?du Gminy
w Popielowie w godz. 7.15-15.15 lub przestac poczta^ (decyduje data wptywu) na adres
Urza^d Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielow w nieprzekraczalnym terminie



do 6 lutego 2015 roku z dopiskiem: ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mtodziezy
poprzez organizacj? zaj^c sportowych, majsicych na celu rozwoj, doskonalenie i odnow§
sprawnosci fizycznej"

2. Ofert? nalezy ztozyc na druku stanowia^cym zatapznik do Rozporza^dzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 201 Or w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotycza^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).

3. Formularze oferty mozna pobrac osobiscie w Urz^dzie Gminy w Popielowie bajdz ze
strony internetowej www.bip.popielow.pl

Do oferty winny bye dota^czone nastepujsice zatqczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sajdowego, innego rejestru lub
ewidencji. Odpis musi bye zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezaleznie od tego, kiedy zostat wydany.

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow sktadaja_cych ofert§
wspolna^ niz wynikaja^cy z Krajowego Rejestru Sajdowego lub innego wtasciwego rejestru
- dokument potwierdzaja[cy upowaznienie do dziatania w imieniu oferenta(-ow).

Oferty ztozone na innych drukach, niekompletne, ztozone po terminie lub podpisane przez
osoby nieuprawnione zostana^ odrzucone z przyczyn formalnych.
W przypadku stwierdzenia brakow formalnych i oczywistych omytek Wojt Gminy wzywa
oferenta do ich usuni^cia w terminie 5 dni roboczych od dnia wystania e-maila lub informacji
telefonicznej. Jesli oferent nie usunie brakow formalnych i oczywistych omytek w/w terminie
oferta zostaje odrzucona

Osoba^do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Gminy tel.077/ 4275828

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Oceny zgtoszonych ofert dokona komisja konkursowa powotana przez Wqjta Gminy
komisja konkursowa. W sktad komisji wejda^ przedstawiciele Wojta Gminy Popielow oraz
osoby reprezentuja^ce organizacje pozarzs(dowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3,
ustawy wymienionej w Rozd.l z wyta^czeniem osob reprezentuja^cych organizacje
pozarza^dowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 biora^ce udziat w konkursie.

2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) zgodnosc oferowanego zadania z zadaniami okreslonymi w ogtoszeniu konkursowym,
2) zgodnosc oferty ze statutem i innymi dokumentami zrodtowymi dotycza^cymi oferenta,
3) mozliwosc realizacji zadania przez starajqcy si§ o przyznanie dotacji podmiot,
4) poprawnosc przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu

do zakresu rzeczowego zadania,
5) jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych ma nastapic

realizacja zadania,
6) wysokosc udziatu finansowych srodkow wtasnych lub srodkow pochodza^cych z innych

zrodet, przeznaczonych na realizacj^ zadania,
7) wysokosc udziatu wktadu rzeczowego i osobowego przeznaczonych na realizacj?

zadania, w tym swiadczenia wolontariuszy i praca wtasna cztonkow,



8) jakosc i efektywnosc wczesniej realizowanych przez podmiot zadah oraz rzetelnosc,
terminowosc i sposob rozliczenia otrzymanych srodkow na ten eel.

3. Ocena ofert przez komisj? konkursowa^ nastapi w terminie nie przekraczaja_cym
20 dni po uptywie terminu sktadania ofert..

4. Ostateczna^ decyzj? o wyborze ofert i przyznaniu baidz odmowie przyznania dotacji
podejmuje Wojt Gminy Popielow po zapoznaniu si§ z opinia. komisji konkursowej w
terminie nie przekraczajaicym 30 dni od daty kohcowej sktadania ofert.

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogtoszona zgodnie z art. 13. ust 3 tj. na stronie
www.bip.popielow.pl. www.popielow.pl oraz na tablicy ogtoszeh Urz^du Gminy w
Popielowie.

6. Od podj^tych rozstrzygni^c nie przystuguje odwotanie

VIM. Informacia o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju
zwiazanych z nimi kosztach

Podaje si§ do wiadomosci, ze Gmina Popielow

w roku 2013 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w kwocie 190 000 zt na zadanie z
zakresu Rozwijania roznych form wspoteawodnictwa sportowego wsrod mieszkahcow
Gminy Popielow i 30.000 zt na zadanie Krzewienie kultury fizycznej i sportu w srodowisku
dzieci i mtodziezy szkolnej.

w roku 2014 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w kwocie 190 000 zt na zadanie z
zakresu Rozwijania roznych form wspotzawodnictwa sportowego wsrod mieszkahcow
Gminy Popielow i 30.000 zt na zadanie Krzewienie kultury fizycznej i sportu w srodowisku
dzieci i mtodziezy szkolnej.

IX Postanowienia kohcowe

Wytoniony podmiot jest zobowia^zany pod rygorem rozwia^zania umowy zamieszczac
informacj§ o nazwie dotujc[cego na wszystkich drukach zwiajzanych z realizacja_
zadania(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a takze w ogtoszeniach
prasowych, reklamach, banerach itp


