ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA NR 0050.125.2017 WÓJTA GMINY
ZAGRODNO Z DNIA 11 STYCZNIA 2017 ROKU

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w związku z uchwałą Rady Gminy Zagrodno
Nr XXIV.138.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Wójt Gminy Zagrodno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

I. Rodzaj zadania:
Zadanie 1.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2017 poprzez m.in.:
- organizowanie zawodów oraz imprez sportowych lokalnych i ponadlokalnych,
- udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
- prowadzenie szkoleń i zajęć treningowych,
- utrzymanie i rozwój bazy sportowej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017 wynosi 133.000,00 zł.
Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:
1. opłaty sędziowskie
2. opłaty startowe i rejestracyjne (za wyjątkiem opłat transferowych i kar)
3. ubezpieczenia i składki
4. badania lekarskie
5. usługi transportowe
6. zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali, środków czystości, artykułów spożywczych (woda, napoje)
materiałów budowlanych (wapno, emulsja), leków, wyposażenia boiska i szatni
7. umowy – opiekunowie
8. obsługa finansowa, opłaty bankowe
9. utrzymanie obiektu i drobne naprawy – energia, woda, olej, paliwo do kosiarek, umowa gospodarza
obiektu
10. wydatki na wynajmowanie obiektów sportowych
W roku 2016 łącznie na ww. zadanie wydatkowano kwotę 132.326,31 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań publicznych:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub dotacji w oczekiwanej
wysokości.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym
załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1300).
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższa starannością, zgodnie z zawartą umową oraz w taki sposób,
by działaniami objęta była jak najwyższa liczba mieszkańców Gminy Zagrodno.

IV. Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w Urzędzie Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, sekretariat (pok. nr 11),
w terminie do dnia 1 lutego 2017 r. do godz. 1500 w zaklejonych kopertach z adnotacją „KONKURS – SPORT” oraz
nazwa i adres oferenta. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. Oferty wysłane pocztą
muszą wpłynąć do Urzędu Gminy w ww. terminie (decyduje data wpływu do Urzędu).
2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w ww. rozporządzeniu, niekompletne lub po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016 (bilans, rachunek zysków i strat, informacja
dodatkowa),
c) statut podmiotu,
d) imienną listę zawodników wraz z miejscem zamieszkania,
e) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób reprezentujących oferenta.
4. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania
ofert. Oferent może być zobowiązany do uzupełnienia oferty. W trakcie rozpatrywania ofert komisja konkursowa
ma prawo zażądać dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej oraz w oparciu o następujące
kryteria:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) merytoryczna wartość oferty:
- zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w ogłoszeniu o konkursie,
- zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu,
- ocena realizacji zadań wykonanych przez oferenta na terenie Gminy Zagrodno w latach poprzednich, w tym
rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia zadań wspieranych przez Gminę Zagrodno,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym rzetelność i celowość
przedstawionego kosztorysu niezbędnego do realizacji projektu, adekwatność przewidzianych kosztów
do założenia działań i efektów,
- ilość mieszkańców gminy objętych działaniami sportowymi.
Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby wskazane
przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 biorące udział w konkursie.
Propozycje kandydatur na członka komisji konkursowej należy złożyć do dnia 1 lutego 2017 r. do godz. 1500
w Urzędzie Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, sekretariat (pok. nr 11) w zaklejonych kopertach z adnotacją:
„Nabór na członka komisji konkursowej”.
3. Lista podmiotów, które otrzymają dotację wraz z podaniem wysokości przyznanej kwoty zostanie opublikowana
na stronie internetowej www.zagrodno.eu, BIP Zagrodno oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Zagrodno.
4. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa
pomiędzy oferentem a Gminą Zagrodno.
2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela P. Agnieszka Szelepajło-Chudzik, tel. 76 87 73 396
wew. 115. Wzór oferty, umowy i sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej gminy www.zagrodno.eu

Wójt Gminy Zagrodno
(-) Tadeusz Szklarz

