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O G L O S Z E N I E

Dzialajac n;.i podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o dziafalnosci pozylku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817) oraz
Uchwaly NR XXXV1I/193/2017 Rady Gminy Szastarka z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie przyj?cia na rok 2018 programu wspolpracy gminy Szastarka z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Wojt Gminy Szastarka
23-225 Szastarka
tel. 15/8714145
fax.15/8714130

ogtasza otwarty konkurs na realizacje zadan publicznych Gminy Szastarka w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich

realizacji i jednoczesnie zaprasza do skladania ofert.

1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wylonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarz^dowym do realizacji
ponizszych zadan publicznych Gminy Szastarka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

i sportu.
2. Konkurs ofert dotyczy nastej>uj^cych zadan:
a) zadanie nr 1 - upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i sportu - poprzez prowadzenie
druzyny pilki noznej, rozgrywek ligowych na terenie gminy i wojewodztwa oraz utrzymanie
infrastruktury sportowej,
b) zadanie nr 2 - organizacja i koordynacja przedsiewziec sportowych o zasi^gu gminnym
i ponadgminnym dla dzieci, mJodziezy i doroslych,
c) zadanie nr 3 - organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych o charakterze

gminnym,
d) zadanie nr 4 - wspolzawodnictwo szkol, druzyn sportowych i aktywizacja srodowisk
mlodziezowych w zakresie sportu i rekreacji,
e) zadanie nr 5 - wspieranie dzialan poprzez organizacj? zajec pozalekcyjnych i pozaszkolnych
zapewniaj^cych zagospodarowanie wolnego czasu i rozwqj zainteresowan.

3. Ogolna wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj^ w/w zadan wynosi

72 500,00 ziotych.
4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast^pi w formic wsparcia zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofmansowanie jego realizacji.
5. Ztozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji

w oczekiwanej wysokosci.



6. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokosc
srodkow przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega si? mozliwosc zmniejszenia wysokosci
wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych przez Gmin? Szastarka srodkow
finansowych. W przypadku koniecznosci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
do wnioskowanej przez oferenta, nie b?dzie on zwiazany zlozona^ oferty. W takim przypadku
oferent moze negocjowac zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofac swoja^ ofert?.
7. W sytuacji, gdy Oferent zaakceptuje wysokosc przyznanego mu dofinansowania, ktore bedzie
mniejsze niz wnioskowane przez niego w ofercie, bedzie on zobowi^zany do korekty kosztorysu
ofertowego do wysokosci wynikajqcej z przyznanego dofinansowania,
8. Wqjt Gminy Szastarka moze odmowic podmiotowi wylonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaze si?, ze:
- rzeczywisty zakres zadania znacz^co odbiega od opisanego w ofercie;
- podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolnosc do czynnosci prawnych;
- zostaly ujawnione, nieznane wczesniej, okolicznosci podwazajqce wiarygodnosc merytoryczn^

lub fmansow^ oferenta.
9. Termin i realizacja zadan.
a) Termin realizacji zadania - od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.
b) Zadania powinny bye reaiizowane z najwyzsz^ starannoscia^ zgodnie z warunkami umowy oraz
obowi^zuj^cymi standardami i przepisami.
c) Zadania naiezy realizowac w taki sposob by dzialaniami objeta byla jak najwi?ksza liczba
uczestnikow.
d) W trakcie realizacji zadan, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca si?
szczegoln^ uwage na:
- zgodne z przyj?tym programem realizowanie zadan merytorycznych,
- zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie kwot dotacji,
- rzetelne i terminowe sporz^dzanie rozliczen finansowych i sprawozdan merytorycznych.
10. Zasady przyznawania dotacji:
a) Ze zgtoszonych ofert na realizacj? powyzszych zadan zostan^ wybrane oferty najkorzystniejsze,
w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.
b) Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budzetu gminy po podpisaniu umowy.
c) Oferty moga^ skladac organizacje pozarz^dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
z 2016 roku, poz. 1817).
d) Ofert? naiezy ztozyc na formularzu wg. zal^cznika nr 1 do rozporzadzenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17.08.2016 w sprawie wzorow ofert i ramowych
wzorow umow dotyczq.cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z
wykonania tych zadan (Dz. U. 2016 poz.1300)
e) Oferty zlozone na innym druku, niz wskazany w pkt d) nie b?d^ rozpatrywane.
f) Oferenci, ktorzy zloza^ ofert? niekompletna_ lub zawieraj^c^ bt?dy mog^ zostac wezwani do jej
uzupelnienia w wyznaczonym terminie.
g) Komisja opiniuj^ca dokona oceny formalnej zlozonych ofert tj. czy oferta zostala zlozona w
terminie, wlasciwy sposob zlozenia oferty - wg ogloszenia, oferta zlozona na wlasciwym
formularzu, oferta zlozona przez podmiot uprawniony, termin realizacji projektu, jest zgodna
z tresciq ogloszenia, dzialalnosc oferenta (cele w rejestrze lub ewidencji) zgodna z dziedzina
zadania jednoznacznie zdefmiowany zakres zadania, zgodny z ogloszeniem oferta podpisana
przez osoby upowaznione, oferta kompletna - wypelnione wszystkie punkty formularza - zgodnie
z instrukcj^, udzial finansowych srodkow wlasnych lub z innych zrodel min. 20%, przy czym
minimum 10 % stanowi wklad wlasny fmansowy oraz 10% moze stanowic wklad osobowy -



w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonkow - zal^cznik nr 1 do Regulaminu
pracy komisji opiniujaeej.
11. Oferty nalezy skladac w terminie do 14 lutego 2018 roku, do godz. 09:00,
do sekretariatu Urz$du Gminy w Szastarce - pokoj nr. 22 lub listownie w zamknietych
kopertach z dopiskiem ,,Oferta na konkurs zadan pozytku publicznego Gniina Szastarka
2018 ".
12. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacj? zadan uwzgledniac si? bedzie w szczegolnosci
(/alqe/nik nr 2 do Regulaminu pracy komisji konkursowej opiniujaeej):
- ocen? mozliwosci realizacji zadania publicznego przez organizacj? pozarzqdow^ lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz.1817)
- ocene przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
- ocen? proponowanej jakosci wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych
organizacja pozarzadowa lub podmioty okreslone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 roku, poz.1817), b?d^
realizowac zadanie publiczne;
- planowany udzial srodkow finansowych wlasnych lub srodkow pochodzacych z innych zrodel

na realizacj? zadania publicznego;
- planowany przez organizacj? pozarzadow^ lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.
z 2016 roku, poz.1817) wkiad rzeczowy, osobowy w tym swiadczenia wolontariuszy i prac?
spoleczn^ czlonkow;
- analiz? i ocene realizacji zleconych zadan publicznych w przypadku organizacji pozarzadowej lub
podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.1817) ktore w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwag? rzetelnosc
i terminowosc oraz sposob rozliczenia otrzymanych na ten eel srodkow.
13. Dopuszcza si? mozliwosc wyboru wi?cej niz jednej oferty na realizacjej zadania.
14. Konkurs zostanie rozstrzygniety takze w przypadku, gdy na konkurs wplynie jedna oferta.
15.Oferty konkursowe oceni powolana przez Wojta Gminy Szastarka opiniuj^ca komisja
konkursowa.
16. Decyzj? o udzieleniu dotacji podejmuje Wqjt Gminy Szastarka, po zapoznaniu si? z wynikarni
pracy Komisji Konkursowej.
17. Decyzja Wojta Gminy Szastarka jest ostateczna.
18. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 14 lutego 2018 roku o godz. 09:15
w Sali narad nr.21 Urz^du Gminy Szastarka. Konkurs ma charakter jawny.
19. Zrealizowane przez Gmin? Szastarka w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i zwiqzane z nimi koszty, ze szczegolnym
uwzgl?dnieniem wysokosci dotacji przekazanych organizacjom pozarz^dowym i podmiotom,
o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1817) - rok 2017 - 72 500 z\ Rok 2016
- 72 500 zl.
20. Przedmiotowe ogloszenie zamieszcza si? w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej w^y^ptfoijiji^^ oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz?du Gminy
Szastarka.
21. Informacje natemat konkursu mozna uzyskac pod numerem telefonu: 15/8714145 w. 207
lub w pokoju nr 29 Urz?du Gminy Szastarka.
22. Wyniki konkursu przedstawione zostana^ na tablicy ogloszen Urz?du Gminy Szastarka



oraz zostana^ opublikowane na stronie internetowej www.aminaszastarka.pl i
Informacji Publicznej Urz^du Gminy Szastarka.

w Bluletynie

23. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacj? (zgodnej ze wzorem
okreslonym w Rozporz^dzeniu Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spolecznej w sprawie wzorow
ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadan publicznych oraz wzorow
sprawozdari z wykonania tych zadan z dnia 17 sierpnia2016 roku ( Dz. U. z2016 roku poz. 1300)

Zalaczniki:
- wzor oferty realizacji zadania publicznego - POBIERZ
- ramowy wzor umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego - POBIERZ
- wzor sprawozdania z wykonania zadania publicznego - POBIERZ
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