Zał. Nr 1 do Zarządzenia 0050/ 1 /2014
Wójta Gminy Popielów
z dnia 1.12.2014r
WÓJT GMINY POPIELÓW
Na podstawie art.11 ust.2, art. 13 ust.1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2014.1118 )
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
I. Podmioty uprawnione:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej.
II. Rodzaje zadań:
1. Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie
imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
1. W roku 2015 r. na realizację zadań proponuje się przeznaczyć środki publiczne
w wysokości :
1) w zakresie rozwijania różnych form współzawodnictwa sportowego oraz
organizowania imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych na terenie gminy
Popielów : 200.000 zł.
2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu: 30.000 zł.
3) Kwoty mogą ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy
lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na
realizację zadań z ważnych przyczyn, trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania
konkursu
W związku z możliwą zmianą wysokości w/w środków publicznych do momentu przyjęcia
uchwały budżetowej przez Radę Gminy Popielów informuje się, że ustalona w ogłoszeniu
wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków w tym zakresie zostanie
określony w uchwale budżetowej na 2015 r.

IV. Zasady przyznawania dotacji
Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w
trybie indywidualnych rozstrzygnięć , dla których nie stosuje się trybu odwołania
2 W przypadku wyboru ofert , kwota dofinansowania ze strony Gminy Popielów nie może
przekroczyć 90% kosztów całkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadań
3 W ramach wkładu własnego oferent zobowiązany jest zapewnić 10% wkładu. (jako
wkład własny rozumie się : finansowe środki własne, wkład pracy własnej, materiałów i
sprzętu)
4 Z przyznanej dotacji będą pokrywane m.in. wydatki i koszty : zakupu sprzętu
sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego do uprawiania
sportu, zakupu strojów sportowych , opłaty sędziowskie, obsługa medyczna ,
ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki na utrzymanie boiska, usługa
transportowa zawodników na zawody, wydatki na wynajmowanie obiektów sportowych
do celów szkolenia sportowego, zakup materiałów biurowych, opłaty członkowskie,
licencje (nie uwzględnia się opłat transferowych i wszelkich kar), wydatki z tytułu
przygotowania i udziału zawodników w tym zakup medali i pucharów. Obsługa biura i
księgowa służąca realizacji zadania , diety i ryczałty członków Zarządu, zakup
materiałów biurowych -do wysokości 10 % kwoty przyznanej dotacji wyłącznie w
zadaniu nr 1. Koszty administracyjno-księgowe oraz diety i ryczałty nie dotyczą zadania
nr 2
5 Ze środków przyznanych w ramach dotacji dopuszcza się finansowanie wydatków
związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub
innych źródeł, traktowanych jako wkład własny beneficjenta, z tym że projekt musi być
zgodny z zadaniem.
6 Dotacja będzie przyznawana w transzach, na zasadach oraz terminach ustalonych w
umowie
7 . W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest
dokonanie korekty kosztorysu..
1

V. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji w/w zadań: od dnia zawarcia umowy do 31.12. 2015 roku
2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego powinien posiadać
niezbędne doświadczenie w organizacji w/w zadań, zasoby osobowe oraz zasoby
rzeczowe w postaci bazy materiałowo technicznej, lub dostęp do takiej bazy,
zapewniające wykonanie zdania.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi przepisami.
4 Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
VI. Termin składania ofert.
1.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
w Popielowie w godz. 7.15-15.15 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów w nieprzekraczalnym
terminie do 23 grudnia 2014 roku z dopiskiem: „Konkurs ofert – Upowszechnianie
kultury fizycznej – Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz
organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy
Popielów”, „Konkurs ofert - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.”

2. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).
3.

Formularze oferty można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy w Popielowie bądź ze
strony internetowej www.bip.popielow.pl (dział

Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:
1.

2.

Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
niezależnie od tego, kiedy został wydany.
W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez
osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek Wójt Gminy wzywa
oferenta do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania e-maila lub informacji
telefonicznej. Jeśli oferent nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w/w terminie
oferta zostaje odrzucona
Osobą 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 zgłoszonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy
komisja konkursowa. W skład komisji wejdą przedstawiciele Wójta Gminy Popielów oraz
osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmiot wymienione
w art. 3. ust. 3 biorące udział w konkursie.
2. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
zgodność oferowanego zadania z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
możliwość realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,
poprawność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
5) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których ma nastąpić
realizacja zadania,
6) wysokość udziału finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
7) wysokość udziału wkładu rzeczowego i osobowego przeznaczonych na realizację
zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca własna członków,
8) jakość i efektywność wcześniej realizowanych przez podmiot zadań oraz rzetelność,
terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków na ten cel.
3. Ocena ofert przez komisję konkursową nastąpi w terminie nie przekraczającym
20 dni po upływie terminu składania ofert..
4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji
podejmuje Wójt Gminy Popielów po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej w
terminie nie przekraczającym 30 dni od daty końcowej składania ofert.
1)
2)
3)
4)

5. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona zgodnie z art. 13. ust 3 tj. na stronie
www.bip.popielow.pl, www.popielow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w
Popielowie.
6. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i
związanych z nimi kosztach
Podaje się do wiadomości, że:
w roku 2013 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w kwocie 190 000 zł na zadanie z
zakresu Rozwijania różnych form współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców
Gminy Popielów i 30.000 zł na zadanie Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku
dzieci i młodzieży szkolnej.
w roku 2014 udzielono uprawnionym podmiotom dotacji w kwocie 190 000 zł na zadanie z
zakresu Rozwijania różnych form współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców
Gminy Popielów i 30.000 zł na zadanie Krzewienie kultury fizycznej i sportu w środowisku
dzieci i młodzieży szkolnej.
IX Postanowienia końcowe
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać
informację o nazwie dotującego na wszystkich drukach związanych z realizacją
zadania(plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach
prasowych, reklamach, banerach itp

