Wójt Gminy Wojcieszków
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) oraz
Uchwały Rady Gminy Wojcieszków Nr XV/86/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w
zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok
OGŁASZA
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w
2017 roku
I.

Zadanie:
1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wojcieszków w 2017 r.

II.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w formie
wspierania wynosi – 80 000 zł

III.

Zasady przyznawania dotacji:
1.
2.

3.

4.

5.
IV.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i osoby prawne jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane – zwane dalej oferentami, z
zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 1300) oraz z Regulaminem konkursu.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w
oczekiwanej kwocie. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dotację na
realizację zadania otrzyma oferent, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu
konkursowym.
Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełnią łącznie warunki określone w ogłoszeniu
oraz Regulaminie konkursu.

Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie musi być realizowane w sposób ciągły, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
31 grudnia 2017 roku.
2. Zadanie winno być realizowane w oparciu o posiadane, niezbędne doświadczenie oraz bazę
materialno - techniczną zapewniającą wykonanie zadania.
3. Przedmiotem dotacji będzie wsparcie zadań polegających na:
a)
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wojcieszków w 2017 r.
stąd podmiot realizujący zadanie winien posiadać wkład własny.

Termin i miejsce składania ofert:

V.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wojcieszków ul. Kościelna 38,
21-411 Wojcieszków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2017 r.
do godz. 1000 (decyduje data doręczenia do adresata).
2. W zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2017”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wzór druków oferty oraz Regulamin konkursu są dostępne w Urzędzie Gminy Wojcieszków
w pokoju nr 16.
VI.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 1400
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, kwalifikująca
złożone oferty do otrzymania dotacji wg następujących kryteriów :
a) merytoryczna wartość oferty,
b) doświadczenie osób realizujących zadania,
c) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,
d) możliwości techniczne realizacji zadania,
e) dotychczasowe osiągnięcia oferenta,
f) pomysłowość i innowacyjność zadania,
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2017 r.
4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Wojcieszków, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie
internetowej urzędu.

VII.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:
Podstawą realizacji zadania będzie umowa zawarta pomiędzy wybranym oferentem, a Gminą
Wojcieszków. Wzory umów określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016r., poz. 1300).

VIII. Informacja o wspieraniu przez Gminę Wojcieszków zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Wojcieszków w roku 2016.
Gmina Wojcieszków w 2016 r. przekazała dotację na realizację zadań w wysokości –
79.000 zł. w tym:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy DRAGON przy Publicznym Gimnazjum w
Wojcieszkowie otrzymał – 15.000 zł.
Ludowy Klub Piłkarski ORKAN Wojcieszków otrzymał – 39.000 zł
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy WENUS przy Szkole Podstawowej w Oszczepalinie
Drugim otrzymał – 14.000 zł.
Klub Sportowy WÓLDOM JETRO w Wólce Domaszewskiej otrzymał – 11.000 zł.
Wójt Gminy Wojcieszków
/-/ Janusz Wylotek

