ZARZĄDZENIE NR RO.0050.13.2020
WÓJTA GMINY NIEDŹWIADA
z dnia 1 kwietnia 2020 r.
w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy
o charakterze pożytku publicznego.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019
poz. 506 ze zm.) oraz art. 11 ust. 6 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 2019 poz. 688 ze zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. (Dz. Urz. Województwa
Lubelskiego z 2019 r.poz.6220)
zarządam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2020 roku 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 Sekretarz Gminy Niedźwiada.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Marek Kubik
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Załącznik do zarządzenia Nr RO.0050.13.2020
Wójta Gminy Niedźwiada
z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Wójt Gminy Niedźwiada działając na podstawie art. 11 ust. 6, art. 13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłasza ponownie
otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy o charakterze pożytku publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
I. Rodzaj zadań i wysokości środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:Zadanie : Organizacja
imprez i turniejów sportowych. Wysokość środków publicznych planowanych na powierzenie realizacji
zadania - 5000,- zł .Udział dofinansowania realizacji zadania wynosi 100%
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostanią wybrane - przez Wójta Gminy
Niedźwiada - oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale Nr
XI/78/19 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Niedźwiada
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego
z 2019 r. poz.6220).
3. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
4. Dotacja udzielona na realizowane zadanie nie może być wykorzystywana na:
1) pokrycie strat i długów,
2) odsetki o kredytów i pożyczek,
3) opłaty za kary nałożone na zawodników,
4) zadania i zakupy inwestycyjne,
5) pokrycie kosztów utrzymania biur oferentów z wyłączeniem kosztów bezpośrednio związanych z realizacją
zadań,
6) działalność gospodarczą,
7) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych
8) działalność polityczną.
III. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań, o których mowa w części I ogłoszenia rozpocznie się nie wczesniej, niż z chwilą
podpisania umowy i zakończy się najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku.
2. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia
zadania.
3. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa liczba mieszkańców
Gminy Niedźwiada.
4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z przepisami
i standartami obowiązującymi w zakresie opisanym w ofercie.
IV. Termin składania ofert
1. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - prowadzące na rerenie Gminy Niedźwiada działalność
pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań.
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2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofert, określonym w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) również wkład
osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych
wkładów.
3. Oferty należy składać w terminie do 24 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 w sekretariacie
Urzędu Gminy Niedźwiada (I pietro) lub za pośrednictwem poczty na aders: Urząd Gminy Niedźwiada,
Niedźwiada - Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada, w zamkiętych kopertach z dopiskiem: "Oferta na konkurs
zadań pożytku publicznego".
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2020 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Niedźwiada, pok. 15.

o godz. 11:00

2. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i ocenie merytorycznej.
3. Przy opiniowaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
2) klakulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
4) przy wniosku o wsparcie zadania - planowany przez oferenta udział finansowy środków własnych lub
środków pochodzacych z innych żródeł na realizację zadania publicznego,
5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków,
6) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem
rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze
ofert.
VI. Wysokość środków przekazywanych na realizację zadań publicznych.W poprzednim roku Gmina
Niedźwiada zrealizowała niżej wymienione zadanie tego samego rodzaju pn: "Organizacja imprez
i turniejów sportowych" opiewające na 5000,- zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu można
uzyskać pod numerem 814653598 lub w pok. nr 15
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