
Zarządzenie Nr OS.0050.3.2015
Wójta Gminy Niedźwiada

z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1118 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia na 2015 rok programu współpracy Gminy
Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  Urz.  Województwa
Lubelskiego z 2014 r. poz. 4087 ze zm. poz. 4088),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, w formie powierzenia ich wykonania.

2. Zlecenie  realizacji  zadania  wiąże  się  z  udzieleniem  dotacji  na  finansowanie  jego
realizacji.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
4. Termin składania ofert upływa 2 marca 2015 r. o godz. 15:00.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niedźwiada,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada,
3) na stronie internetowej Gminy Niedźwiada – www.niedzwiada.pl

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Niedźwiada.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.niedzwiada.pl/


Załącznik do zarządzenia Nr OS.0050.3.2015
Wójta Gminy Niedźwiada
z dnia 30 stycznia 2015 r. 

OGŁOSZENIE 

WÓJT GMINY NIEDŹWIADA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 
na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

I.  1.  Rodzaj  zadania:  zadanie  publiczne  z  zakresu wspierania  i  upowszechniania  kultury
fizycznej zlecane w formie powierzenia jego realizacji.
2. Nazwa zadania:
1) Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną:
     - seniorów klasy A,
     - w lubelskiej lidze juniorów starszych,
     - w lubelskiej lidze trampkarzy młodszych.
2) Organizacja turniejów w różnych dyscyplinach sportowych.

II. 1. Na realizację zadań w roku 2015 w budżecie Gminy Niedźwiada zabezpieczono kwotę
w wysokości 50.000,-  zł, z  tego  na  zadanie  wymienione  w  pkt  1)  przyznaje  się  dotację
w kwocie 40.000,- zł, na zadanie określone w pkt 2) przyznaje się dotację w kwocie 10.000,-
zł.
     2. W roku 2014 wysokość kosztów poniesionych przez Gminę Niedźwiada na realizację
zadań tego samego rodzaju z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wyniosła
łącznie: 67.746,61 zł, w tym dotacji 50.000,- zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych

w  ustawie  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszym ogłoszeniu.

2. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na
obszarze gminy Niedźwiada, których cele statutowe są zgodne z zadaniem, na które
został ogłoszony konkurs.

3. Złożenie  oferty  nie  jest  równoznaczne  z  przyznaniem dotacji,  a  kwota  przyznanej
dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

4. W otwartym konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. Dotacja  udzielona  na  zadanie  realizowane  w  ramach  programu  nie  może  być

wykorzystana na:
1) pokrycie strat i długów,
2) odsetki od kredytów i pożyczek,
3) opłaty za żółte i czerwone kartki,
4) zadania i zakupy inwestycyjne,
5) pokrycie  kosztów  utrzymania  biur  podmiotów  z  wyłączeniem  bezpośrednich

kosztów związanych z realizacją zadań,
6) działalność gospodarczą,
7) działalność  związków  zawodowych,  organizacji  pracodawców  i  samorządów

zawodowych,
8) działalność polityczną.

6. Środki finansowe z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone na:
1) zakup materiałów np.:

a) nagrody – puchary, statuetki, dyplomy, medale itp.
b) stroje sportowe,
c) sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania,
d) wodę mineralną,
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2) zakup usług np.:
a) transportowe,
b) pralnicze,
c) wydawnicze (baner Gminy, plakaty),
d) wynajmu obiektów, urządzeń, sprzętu,

3) koszty osobowe np.:
a) obsługa sędziowska,
b) obsługa medyczna,
c) inne umowy o dzieło lub umowy zlecenia ściśle związane z realizacją zadania,

4) inne koszty ściśle  związane  z  realizacją  zadania np.  ubezpieczenie,  utrzymanie
wydzielonego do obsługi dotacji konta, obsługa księgowa realizowanego zadania,
wpisowe, zgłoszenia zawodników do rozgrywek, karty zawodników, weryfikacja
pola gry.

IV. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 2 marca 2015 r. o godz. 15 (decyduje data wpływu do

Urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
2. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  przez  podmiot  uprawniony

pisemnej oferty wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej  z  dnia  15 grudnia 2010 r.  w sprawie  wzoru oferty i  ramowego wzoru
umowy  dotyczących  realizacji  zadania  publicznego  oraz  wzoru  sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Formularz oferty dostępny jest na www.niedzwiada.pl 

3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w sekretariacie
Urzędu  lub  za  pośrednictwem  poczty w  zamkniętych  kopertach  opatrzonych
napisem:  „Oferta  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej” pod adresem: 

      Urząd Gminy Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada.
4. Ofertę należy:

1) wypełnić  we  wszystkich  polach;  w  pola  nie  odnoszące  się  do  oferenta  należy
wpisać nie dotyczy,

2) opieczętować  i  podpisać  czytelnie  przez  osoby,  które  są  uprawnione  do
reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
oraz  zawierania  umów,  zgodnie  z  wpisem  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego
(innego rejestru lub ewidencji) potwierdzającym działalność podmiotu. Jeśli dane
osób  nie  są  wskazane  w  dokumencie  stanowiącym  o  podstawie  działalności
podmiotu, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

5. W ofercie  nie  wolno dokonywać  skreśleń  i  poprawek poza  wyraźnie  wskazanymi
rubrykami;  w przypadku opcji  „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego
wyboru.

6. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i winny być:
1) ponumerowane,
2) podpisane przez osoby, które są uprawnione do reprezentowania podmiotu, 
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli

przedkładane są w formie kopii.

V. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań, o których mowa w części I ogłoszenia rozpocznie się nie wcześniej

niż z chwilą podpisania umowy i zakończy najpóźniej 30 grudnia 2015 roku.
2. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa

liczba mieszkańców Gminy Niedźwiada.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową

oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 
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4. Podmiot  realizujący  zadanie  powinien  posiadać  niezbędne  doświadczenie,  bazę
sportową (treningową) oraz wykwalifikowany personel.

VI.  Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10:00.
2. Wybór ofert dokonany zostanie w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
3. Wyboru  ofert  dokona  Wójt  Gminy  Niedźwiada  po  przedstawieniu  opinii  Komisji

Konkursowej powołanej przez Wójta odrębnym zarządzeniem.
4. Złożone oferty Komisja  Konkursowa zbada w pierwszej  kolejności  pod względem

formalnym, a następnie dokona oceny merytorycznej. 
5. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny formalnej jest:

1) złożenie  oferty  wg  obligatoryjnego  wzoru,  który  powinien  być  całkowicie
wypełniony,

2) przedłożenie  kopii  aktualnego  odpisu  z  KRS  (lub  informacji  odpowiadającej
odpisowi  aktualnemu  z  REJESTRU  STOWARZYSZEŃ,  INNYCH
ORGANIZACJI  SPOŁECZNYCH  I  ZAWODOWYCH,  FUNDACJI  ORAZ
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ)
lub innego rejestru bądź ewidencji,

3) przedłożenie  aktualnego  statutu  organizacji  (stowarzyszenia)  stwierdzającego
zakres działania,

4) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia,
5) złożenie oferty w wymaganym terminie,
6) opieczętowanie i podpisanie oferty przez uprawnione osoby,
7) złożenie  pełnomocnictwa  lub  upoważnienia  do działania  w imieniu  organizacji

w przypadku,  gdy  ofertę  na  konkurs  podpisują  osoby  inne  niż  wskazane  do
reprezentacji zgodnie z rejestrem.

6. Oferty  spełniające  wszystkie  wymagania  formalne  będą  oceniane  pod  względem
merytorycznym według kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i  o wolontariacie.  Za każde kryterium może być przyznanych
maksymalnie 5 punktów.

7. Wyniki  otwartego  konkursu  ofert  podane  zostaną  do  publicznej  wiadomości
niezwłocznie po wyborze ofert:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niedźwiada,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada,
3) na stronie internetowej www.niedzwiada.pl

8. Od decyzji  Wójta  o  wyborze  oferty  i  udzieleniu  dotacji  oraz  jej  wysokości  –  nie
przysługuje odwołanie.

9. Decyzja, o której mowa w ust. 8 będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego
oferta została wybrana w konkursie pisemnej umowy, która określi zakres i warunki
realizacji zadania publicznego.

10. Każdy,  w  terminie  30  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyników  konkursu,  może  żądać
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

VII. Postanowienia końcowe
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) dostarczenia  zaktualizowanego  harmonogramu  i  kosztorysu  realizacji  zadania
w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana i przedłożenia
go w Urzędzie Gminy Niedźwiada w dniu podpisania umowy,

2) wcześniejszego zgłaszania w formie pisemnej prośby o akceptację wszelkich zmian
merytorycznych  zadania,  jak  również  zmian  związanych  z  terminem
i harmonogramem jego realizacji,

3) prowadzenia  wyodrębnionej  dokumentacji  finansowo-księgowej  środków
finansowych otrzymanych na realizację zadania, 

4) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach
określonych w umowie.
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