Zarządzenie Nr 5/14
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 05 lutego 2014 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.
zm. ), w związku z uchwałą Nr XXVI/156/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28
listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sobienie-Jeziory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014” zarządzam, co następuje:

§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w roku
2014.
§2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
(-) Stanisław Wirtek

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/14
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 05 lutego 2014 r.

WÓJT GMINY SOBIENIE-JEZIORY
działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn.
zm.)
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2014 ROKU
I.

RODZAJ I NAZWA ZADANIA:

Zadanie nr 1:
a)
piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o
zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie drużyny seniorów lub/i juniorów,
szkolenie dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane, mających siedzibę na terenie sołectwa: Dziecinów, Warszówka,
Warszawice, Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie, Sewerynów, Zuzanów, Karczunek,
Nowy Zambrzyków, Stary Zambrzyków, Przydawki, Sobienie Kiełczewskie Pierwsze,
Sobienie Kiełczewskie Drugie
Wysokość środków publicznych na realizację zadania – 65.000 zł
b)
piłka nożna - udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych o
zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie drużyny seniorów lub/i juniorów,
szkolenie dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane, mających siedzibę na terenie sołectwa: Radwanków Szlachecki,
Radwanków Królewski, Sobienie-Jeziory, Śniadków Górny, Śniadków Górny A,
Śniadków Dolny, Piwonin, Siedzów, Wysoczyn, Gusin, Szymanowice Duże,
Szymanowice Małe
Wysokość środków publicznych na realizację zadania – 55.000 zł
II.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1.

2.
3.

4.

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art. 22 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć
organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy oraz
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane
Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w
ogłoszeniu konkursowym
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym
postępowaniu konkursowym.
Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości

5.
III.

Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie.
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.

2.
3.
4.

IV.

Dofinansowanie zadania przez Gminę Sobienie-Jeziory obejmuje realizację zadania
w okresie od dnia 3 marca 2014 r. do dnia zakończenia zadania, jednak nie dłużej
niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi
umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę
uczestników.
Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia
kwoty dotacji.
TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.
2.

3.

4.

Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 27.02.2014 r.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia
uważa się datę wpływu do Urzędu) w Urzędzie Gminy Sobienie- Jeziory,
ul. Garwolińska 16, pokój nr 5, u Pani Justyny Kwiatkowskiej, w zamkniętych
kopertach z napisem:
„Oferta na realizację zadania publicznego
Zadanie nr….., pn. …..”
Ofertę należy wypełnić czytelnie na formularzu, który stanowi załącznik do
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011
roku Nr 6, poz. 25)
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty
wystawienia) lub inne dokumenty stanowiące postawę działania,
b) 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).
c) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
d) aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa
(ZUS, Urząd Skarbowy- ważne 1 miesiąc od daty wystawienie) lub
oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie podlega obowiązkowi w tym
zakresie,
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za
ostatni rok,
f) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty, w
szczególności dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie zadań
objętych przedmiotem konkursu.

V.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU
OFERTY
1.
2.

3.

VI.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 28.02.2013 r.
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż urzędowe,
b) niekompletne,
c) złożone po terminie,
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji
składającej ofertę,
e) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w
niniejszym ogłoszeniu,
f) podmiotów, które nie sporządziły sprawozdania z realizacji zleconego
zadania w poprzednim roku, lub nie rozliczyły się z realizacji zadań.
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zakres rzeczowy zadania,
b) objecie programem jak największej liczby uczestników, będących
mieszkańcami Gminy Sobienie-Jeziory,
c) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie
realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
d) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość
wnioskowanej dotacji oraz wysokość zaangażowanych do realizacji
zadania innych środków publicznych,
e) możliwość realizacji zadania przez przedmiot składający ofertę.

INFORMACJA O WSPIERANIU PRZEZ GMINĘ SOBIENIE-JEZIORY ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2012 i 2013
1.
2.

Koszty realizacji zadania nr 1a i 1b w roku 2012 wyniosły 110.000,00 zł
(słownie: sto dziesięć tysięcy zł)
Koszty realizacji zadania nr 1a i 1b w roku 2013 wyniosły 120.000,00 zł
(słownie: sto dziesięć tysięcy zł)

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory
(-) Stanisław Wirtek

