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W6jta Gminy Trzciana

z dnia 10 stycznia2}l8 r. w sprawie:
otwartego konkursu o fert na r e alizacj g zadan publicznych Gminy T r zciana
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

W6jt Gminy Trzciana
zaprasza
organizacje pozarzqdowe orazpodmioty wymienione w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaLalnofici poLlrtku publ icznego
i o wolontariacie lDz.U.22017 r. poz.l8l7 ze. zm. / do skladania
ofert narcalizacjg zadan z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury firycznej w 2018r.
s1.
Konkurs ofert ma na celu wylonienie ofert izlecenie podmiotom prowadzqcym
dzialalnoSc pozytku publicznego, realizacji zadan publicznych Gminy Trzciana w
dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznq.
$2. Rodzaje zadaf
Cele wymienione w $1 bqdq realizowan e popzezzlecenie nastqpujqcych rodzaj6w
zadafi z dziedziny kultury fizycznq i sportu:
1. Trening, szkolenie i wsp6lzawodnictwo sportowe mlodzie2y i doroslych,
organizacja dzialalno6ci szkoleniowej i wspolzawodnictwa sportoweg o mlodzie2y
idorostych na terenie Gminy Trzciana.
2. Edukacja dla kultury fizycznej i wsp6fzawodnictwo sportowe dzieci i mlodzieZy
szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu kultury fizycznq, aktywno6ci
ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego ipsychicznego prowadzqca do
osiqgnigcia wysokich wynikow sportowych w wielu dyscypLinach sportowych ( grupa
wiekowa: dzieci i mtodzie? szkolna ), organizacja tej dzialalno6ci na terenie
Gminy Trzciana.

s3.

w

ramach realizacji zadan wymienionych w g2 wspierane bqdq nastqpujqce
przedsigwzigcia:
1. projekty, kt6rych przedmiotem jest integracja i rywalizacja sportowa dzieci,
mlodzie2y i doroslych mieszkanc6w Gminy Trzciana zrzeszonych w klubach o
zasiqgu og6lnogminnym.
2. przeprowadzenie rywalizaqi druzyn z poszczegolnych wsi Gminy w ramach
rozgrywek o Puchar W6jta Gminy, w meczach pitki noznej rozgrywanych na przelomie
czenvca i lipca 2018 r.

-

3. prowadzenie zajqc rekreacyjno-sportowych dla dzieci
sekcji pilki noznej.

i mlodziezv, prowadzenie

s4.
Koszty z'uiqzane z realizaciqzadan pokrywane z dotacji to:
- zakup sprzqtu sportowego,
- delegacje zbiorowe na zawodY,
- ekwiwalenty sgdziowskie,
- zakup niezbqdnych material6w i uslug do realizacji zadania,
- zakup nagr6d rzeczowych,
- oplaty startowe.
$5 Zasady przyznania dotacji

l.Postqpowanie konkursowe odbywac siq bqdzie przy uwzglgdnieniu zasad
okreSlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
o wolontariacie (Dz.U .22017r.po2.1817 ze zmianami)
2.ZloZenie oferty nie jest r6wnozna czne z przyznaniem dotacji.
3.Zadanie powinno by6 przedmiotem dzialalno6ci statutowej podmiotu ubiegajEcego
sig o dotacjg.

4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy
wysoko66 Srodkow pzeznaczonych na wsparcie poszczegolnych zadah, zastrzega
sig mozliwoS6 zmniejszenia wysoko6ci dofinansowania, stosownie do posiadanych
Srodk6w. W przypadku konieczno6ci zmniejszenia kwoty dotacjiw stosunku do
wn oskow anej przez ofe re nta, n ie bgd zie on zwiqzany zlolonq ofe rtq. W taki m
przypadku ofeient moze negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
i

wycofac swojq ofertg.
S.Przyznana dotacja bgdzie przekazywana w ratach na rachunek bankowy,
p zeznaczo n y d o o pe ra cj i zwiqzany ch z r ealizagq zadania.
6.Szczeg6towe iostateczne warunki realizacii, finansowania i rozliczaniazadania
reguluje umowa pomigdzy Gminq, a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno6ci.
7.W6jt Gminy frzciana moze odm6wi6 podmiotowiwylonionemu w konkursie
podpisania z nim umowy i cofnq6 dotacjg, w przypadku, gdy:
-rzeczywisty zakres zadaniaznaczqco odbiega od opisanego w ofercie,
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolno5c do czynnoSci prawnych,
-zostaty ujawnione, nieznane wcze6niej, okolicznoSci podwaZalqce wiarygodno66
merytorycznq lub finansowq oferenta,
-podmiot nie dysponuje rachunkiem bankovvym dla przyjqcia dotacji'
8.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy pzez Gminq
trzciiani zwy2ejwymienionych przyczyn, Gmin a mo2e zarczenvowane Srodki
przeznaczyc nainna wylonionq dodatkowo ofertg, na ogtoszenie nowego konkursu

i

lub na realizacje zadaniaw innym trybie przewidzianym w ustawie o dzialalno5ci
pozytku publicznego i o wolontariacie.
g.Dotacja nie bgdzie przyznana na wydatki nie zwiqzane bezpo6rednio z realizaqq
zadania.
g6. Wysoko6c Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjq tego zadania
Ni realizacjq zadari wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza sig Srodki
finansowe do kwoty ogotem 30 000.00 zl. (stownie : trzydzie6ci tysiqcy zlotych )'
Wysoko66 Srodk6w w 2017r. wynosila 30.000.00 zt.
$7. Termin iwarunki realizacji zadania
1. W konkursie mogq byc sktadane oferty wykonania zadafi wymienionych w $ 2
g3 kt6rych realizaqa rozpo-c=yna siq w terminie od dnia 12 lutego 2018r- i trwa do
31.12.2018r.

i

2. Szczeg6lowy termin i warunki realizaqi zadania zostanq okreSlone w umowie.
$8. Termin skladania ofert
llWarunkiem przystqpienia do konkursu jest zlozenie w terminie do 02 lutego 2018r'

do godz.9.Oo oferiy ni Dzienniku Podawczym Urzqdu Gminy w Trzcianie lub
prz6slanie oferty na adres Urzgdu Gminy: 32-733 Trzciana 302,- lliczy siQ data
wptywu/.
Z.'Citerty naleZy sktadac na drukach zgodnychzewzorem Rozporzqdzenia Ministra
Rodziny, pracy i Polityki SpoNecznej z-dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzor6w ofert
i ramowych wior6w urnow'dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w
rpt"*otd"n z wykonania tych zadan (Dz.U. 22016r. po2.1300 ze zm')
3. Rozpatrywane bedq wyfqcznie oferty kompletne, prawidlowe, zlolone w terminie
okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.
4. Nie zapewniisig przyznania dotacji w wysoko6ci okreSlonej w zlohonei ofercie'

Sg. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania

wyboru ofert

Wybor ofert i ogloszenie wYnikow:
Ofertyipetniajqce ilymogiformalne oceniane bgdq ptzez Komisjq Konkursowq pod
merytorycznym w terminie do 09 lutego 2018r'
wzglgdem
Przy oceni-e ueoe br"n" pod uwagq w szczegolnosci nastgpujqce kryteria:
- merytoryczna wartoS6 projektu ijego zbiezno$c z.celami zadania,
- zasiqg t'erytorialny, korzySci ptynqcl dla mieszkafic6w Gminy z realizaqi zadania, .
- doSwiadczenie oferenta w realizacji tego zadania, realno66 wykonania tego zadania,

-

udziat Srodkow wtasnych oraz innych Zrodel finansowania.

s10.
Zleceniobiorcy sq zobowiqzani do:
innej niz
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokosci
wnioskowana,
2. posiadania odrgbnego rachunku bankowego,
terminie
3. sporzqd zania i sktadania sprawozdan z wykon ania zadania publicznego w
okre6lonym w umowie.

Wz6r sprawozdania zostat okre6lony w Rozporzqdzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
wzor6w um6w dotyczqcych realizaqi zadafi publicznych orazwzor6w sprawozdafi z
wykonania tych zadafi (Dz.U. 22016r. po2.1300 ze zm.)

sl1.

Zgodnie z ar1.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie Gmina f rzciana zlecalqc zadania publiczne, ma prawo
dokona6 liontroli i oceny realizacji zadania, obejmujqce w szczeg6lno5ci: stan
realizacji, efektywno66, rzetelno66 ijakoS6 wykonania zadania, prawidNowo66
wykorzystan ia Srod k 6w oraz prowadzen ie wymaganej dokumentacj i.

Zalqczniki opublikowane w Dzienniku Ustaw 22016 r', poz.1300.

