W6JT GMINY BUDZISZEWICE
ul. J. Ch. PASKA66
97-212 BUDZISZEWICE
tel. 44 710-24-36
tel./fax 44 710-23-89

Budziszewice, dnia 24 lutego 2017 r.

Ogtoszenie
otwartego konkursu ofert na realizacje. zadania publicznego
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwaty nr XVII/101/2016 Rady Gminy
Budziszewice z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: przyje_cia ;/Rocznego programu wspotpracy
Gminy Budziszewice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok
2017".

W6JT GMINY BUDZISZEWICE
ogtasza otwarty konkurs ofert

na realizacje. w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

1.

Rodzaj zadania:

a) zorganizowanie turnieju pitki noznej, majgcego na celu integracje. oraz aktywne sp^dzanie
wolnego czasu przez mieszkahcow gminy,
b) szkolenie sportowe mieszkahcow gminy, w szczegolnosci w ramach sekcji pitki noznej oraz
zapewnienie im udziatu w rozgrywkach sportowych podejmowanych dla przyjemnosci lub
wspotzawodnictwa,
d) zapewnienie transportu na rozgrywki sportowe druzynom reprezentujqcym gmine.
(w przypadku udziatu w imprezach poza gminnych),
e) utrzymanie gminnego boiska sportowego, na ktorym realizowane be.dzie zadanie.
2.

Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje. zadania:
Na realizacjQ zadania przeznacza sie. 25.000 zt.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie ofert moga, uczestniczyc organizacje pozarzqdowe oraz podmioty,
wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie, ktore tqcznie spetniaja, naste_pujqce warunki:
a) prowadzq dziatalnosc statutowa, w zakresie obje.tym konkursem,
b) ztoza. prawidtowo wypetnionq oferte..
Oferta realizacji zadania musi zawierac:
a) szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulacje. przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego,

d) informacJQ o wczesniejszej dziatalnosci organizacji pozarzqdowej lub podmiotow wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, sktadajgcych ofertQ
w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publiczne,
e) informacjs o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajgcych wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokosci srodkow finansowych na realizacje, danego zadania
pochodzqcych z innych zrodet,
f) deklaracj^ o zamiarze odptatnego lub nieodptatnego wykonania zadania publicznego.
Ponadto do oferty nalezy zatqczyc:
a) poswiadczony za zgodnosc z oryginalem statut organizacji lub podmiotu,
b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odre.bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji
(zgodnie z
odre,bnymi przepisami), wystawione nie wczesniej niz 6 miesi^cy przed uptywem terminu sktadania
ofert.
2. OfertQ nalezy ztozyc zgodnie ze wzorem stanowia^cym zatqcznik nr 1 do rozporzqdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorow ofert i ramowych
wzorow umow dotyczqcych realizacji zadah publicznych oraz wzorow sprawozdah z wykonania tych
zadah (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
3. Ztozenie oferty nie jest rownoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokosci.

4. Terminy i warunki realizacji zadania
Zadanie realizowane be.dzie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku
Zadanie b^dzie realizowane na warunkach okreslonych w umowie oraz w ztozonej ofercie.
5. Termin sktadania ofert
1. Oferty nalezy sktadac w Urz^dzie Gminy w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66 ( pokoj nr 2)
w godzinach pracy urze,du (tj. w poniedziatek od 8.00 do 16.00, od wtorku do pia.tku w godz.
7.30-15.30 ) w terminie do 20 marca 2017 r. do godz. 11.00. Oferty ztozone po tym terminie
nie b^dg brane pod uwagej.
Oferta powinna znajdowac sie. w zaklejonej kopercie z umieszczon^ na niej nazwq „ Otwarty
konkurs ofert na realizacje_ w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem
dotacji najego dofinansowanie"
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Wojt Gminy Budziszewice powotuje Komisje. Konkursowq w celu opiniowania ztozonych
ofert.
2. Komisja Konkursowa oceniajqc oferty bierze pod uwage, naste.pujqce kryteria:
a) mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) przedstawionq kalkulacJQ kosztow realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
c) proponowanq jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych oferent
b^dzie realizowat zadanie,

d) planowany przez oferenta udzial srodkow
pochodzqcych z innych zrodet na realizacj^ zadania,

finansowych

wtasnych lub

srodkow

e) planowany przez oferenta wktad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia wolontariuszy
i pracQ spoteczna, cztonkow,
f) realizacJQ zleconych zadah publicznych w przypadku oferentow, ktorzy w latach
poprzednich realizowali zadania zlecone, biora.c pod uwag^ rzetelnosc i terminowosc oraz
sposob rozliczania otrzymanych na ten eel srodkow
Wyzej wymienione kryteria ocenia SJQ w skali od 0 do 10 pkt. Maksymalna liczba punktow do
uzyskania - 60
3. DecyzjQ o przyznaniu dotacji podejmuje Wojt Gminy Budziszewice, po zapoznaniu SIQ
z opinia. Komisji Konkursowej.
4. Decyzja o wyborze przekazywana jest niezwtocznie oferentom w formie pisemnej
informujqc jednoczesnie oferentow, ktorych oferty zostaly wybrane o terminie i miejscu
podpisania umowy.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogtasza SJQ niezwtocznie po wyborze oferty w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Budziszewice, na stronie internetowej Gminy Budziszewice, na
tablicy ogtoszeh w Urze.dzie Gminy w Budziszewicach.
6. Konkurs uniewaznia SJQ, jezeli:
- nie zostanie ztozona zadna oferta,
- zadna ze ztozonych ofert nie spetnia wymogow zawartych w niniejszym ogtoszeniu.
7. Ostateczny termin dokonania wyboru ofert ustala SJQ na dzieri 23 marca 2017 r.
7.

Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogtoszenia otwartego konkursu
ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i zwiqzane z nim koszty,
ze szczegolnym uwzgl^dnieniem wysokosci dotacji przekazanych
pozarzqdowym i podmiotom, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3.

organizacjom

W 2017 roku nie realizowano zadania publicznego tego samego rodzaju.
W 2016 roku wymienione wyzej zadanie realizowane byto przy wsparciu z dotacji budzetu
gminy w kwocie 25.000 zl, srodkow wtasnych podmiotu wykonujqcego zadanie w kwocie 565
zl, oraz kosztow pokrytych z wktadu osobowego w wysokosci 40 zt.
8.

Postanowienia kohcowe:
1. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 20 marca 2017 roku o godz. 11.30
Ogtoszenie otwartego konkursu ofert na realizacj^ zadania publicznego ogtasza si^:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Budziszewice,
b) w Urz^dzie Gminy Budziszewice na tablicy ogtoszeri,
b) na stronie internetowej Gminy Budziszewice.
4. Szczegotowe informacje dotycza.ce konkursu mozna uzyskac osobiscie w Urze.dzie Gminy
w Budziszewicach pok. nr 9, w godzinach pracy Urze.du, lub telefoniczni^ 44 710-23-89 w. 28
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