ZARZĄDZENIE NR 2/2014
WÓJTA GMINY CZARNOCIN
z dnia 15 stycznia 2014 roku

w

sprawie

ogłoszenia

otwartego

konkursu

ofert

na

realizację

zadań

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gminy
Czarnocin w 2014 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym j.t. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. ze zm.), w związku z art. 5 ust. 4,
art. 11 ust.1, pkt. 1, 2 i 3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536
j,t.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia tych
zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czarnocinie;
3. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czarnocinie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Czarnocin.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2014
Wójta Gminy Czarnocin
z dnia 15 stycznia 2014 roku

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Czarnocin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2014 roku.
Przedmiotem
konkursu
jest
wsparcie
wykonania
zadania
publicznego,
zadaniem własnym Gminy Czarnocin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
I Rodzaj zadania:
1. Zadanie Nr 1 - PIŁKA NOŻNA
a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej
b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich
uzdolnień i sprawności fizycznej
c) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji
d) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego
sprzętu, naprawę posiadanego i wymianę zużytego)
e) prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska w/w imprez
f) koszty organizacji zawodów
2. Zadania Nr 2 - PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, TENIS STOŁOWY, PŁYWANIE
w środowisku szkolnym i wiejskim Gminy Czarnocin
a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów
b) zakup stroju i sprzętu sportowego
c) szkolenie sportowe mające na celu kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej
d) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji
e) wpisowe na zawody sportowe
f) koszty organizacji zawodów
g) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej imprez sportowych
3. Zadanie Nr 3 - LEKKA ATLETYKA, STRZELECTWO, TURYSTYKA,
PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA KOSZYKOWA w środowisku szkolnym
i wiejskim Gminy Czarnocin
a) organizowanie i uczestniczenie w rozgrywkach, turniejach i imprezach z zakresu
wyżej wymienionych dyscyplin sportowych
b) szkolenie sportowe mające na celu kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej
c) zakup stroju i sprzętu sportowego
d) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji
e) wpisowe na zawody sportowe
f) koszty organizacji zawodów
g) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej imprez sportowych
II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań
w 2014 roku wynosi: 50 000,00 złotych w tym:
1. Zadanie Nr 1 - 29 000 złotych
2. Zadanie Nr 2 - 11 000 złotych
3. Zadanie Nr 3 - 10 000 złotych
Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 95% jego
całkowitej wartości.

będącego

III Zasady przyznawania dotacji:
1. Określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, uchwała nr XXII/153/2013 Rady Gminy Czarnocin z dnia 8 listopada
2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Czarnocin z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na
2014 rok ’’.
2. Wójt Gminy przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie
poprzez zawarcie umowy.
3. Pierwszeństwo dotacji otrzymują wnioskodawcy, którzy przedstawiają i realizują
projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę mieszkańców gminy.
W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców
projektów o małym zasięgu oddziaływania.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt, kierując się oceną wyrażoną przez Komisję
Konkursową, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
IV Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania: od 17.02.2014 roku do 31.12.2014 roku.
2. Miejscem realizacji zadania jest teren gminy Czarnocin.
3. Zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnocin na 2014 rok nastąpi
poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w wykonywaniu zadań wraz z udzieleniem dotacji na
ich finansowanie.
4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania będzie regulować umowa zawarta
pomiędzy Gminą Czarnocin a Oferentem, którego oferta zostanie wybrana.
5. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość przesunięć środków
finansowych między pozycjami wydatków określonych w kosztorysie zadania, na
które przyznano dotację do wysokości 10% kwoty przypisanej danej pozycji, bez
sporządzania aneksu do umowy.
V. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w/g wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami pod rygorem odrzucenia
oferty, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem ,,Konkurs na realizację zadania pożytku
publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” oraz oznaczeniem
numeru zadania, w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, ul. Główna 142 pokój nr 9 ( sekretariat), w
00
terminie do dnia 6 lutego 2014 r. do godz. 12 .
00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2014 r. o godz. 10 w sali nr 9 UG w Czarnocinie.
Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub
podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Do oferty należy dołączyć:
1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść
merytoryczną), kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta.
3. Oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:
1. Oceny złożonych ofert zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz gwarancji
wykonania
zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy dokona Komisja
Konkursowa.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny w oparciu o następujące kryteria:
a) możliwość prowadzenia działalności na terenie gminy na rzecz jej mieszkańców;
rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane
będzie zadanie publiczne;
c) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków;
d) zgodność planowanego przedsięwzięcia z celami statutowymi Oferenta;
e) przebieg i dotychczasowa współpraca z samorządem i jego osiągnięcia;
f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków finansowych w
formie dotacji na realizację zadań publicznych zleconych w latach poprzednich;
g) promowanie gminy Czarnocin;
3. Ostatecznego wyboru ofert przeznaczonych do realizacji oraz podziału środków
finansowych na poszczególne zadania dokonuje Wójt Gminy Czarnocin.
4. Wybór oferty zostanie dokonany niezwłocznie, a wyniki publikowane są:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na stronie internetowej www.czarnocin.pl
c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG w Czarnocinie.
VII. Informacja, o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i
związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Zadanie Nr 1 - PIŁKA NOŻNA
a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej
b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu kształtowanie ich uzdolnień
i sprawności fizycznej
c) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji
d) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu,
naprawę posiadanego i wymianę zużytego)
e) prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska w/w imprez
Na realizacje tego zadania w 2013 r. przekazano dotację w wysokości 28 000,00 zł

2. Zadania Nr 2 - PIŁKA SIATKOWA, TENIS ZIEMNY, TENIS STOŁOWY,
PŁYWANIE w środowisku szkolnym i wiejskim Gminy Czarnocin
h) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów
i) zakup stroju i sprzętu sportowego
j) szkolenie sportowe mające na celu kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej
k) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji
l) wpisowe na zawody sportowe
m) koszty organizacji zawodów
n) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej imprez sportowych
Na realizacje tego zadania w 2013 r. przekazano dotację w wysokości 6 000,00 zł
3. Zadanie Nr 3 - LEKKA ATLETYKA, STRZELECTWO, TURYSTYKA,
PIŁKA RĘCZNA, PIŁKA KOSZYKOWA w środowisku szkolnym
i wiejskim Gminy Czarnocin
a) organizowanie i uczestniczenie w rozgrywkach, turniejach i imprezach z zakresu
wyżej wymienionych dyscyplin sportowych
b) szkolenie sportowe mające na celu kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej
c) zakup stroju i sprzętu sportowego
d) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji
e) wpisowe na zawody sportowe
f) koszty organizacji zawodów
g) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej imprez sportowych
Na realizacje tego zadania w 2013 r. przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł

