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loszenie W6jta Gminy Trzciana
z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie:

cznych Gminy T r zciana
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
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W6jt Gminy Trzciana
zaprasza
organizacje pozarz1dowe oraz podmioty urymienione w art.3 ust.3
ustawy z dnia24kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie lDz.U.22018 r.poz.4:50 ze. zm. ldo skladania
ofert na realizacjg zadaft z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2l)I9r.
s1.

Konkurs ofert ma na celu wylonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzqcym
dzialalnoS6 pozytku publicznego, realizacji zadafi publicznych Gminy Trzciana w
dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizyc,znq.
$2. Rodzaje zadaf
Cele wymienione w $1 bgdq realizowane popzez;zlecenie nastgpujqcych rodzaj6w
zadafi z dziedziny kultury fizycznej i sportu:
1. Trening, szkolenie i wsp6lzawodnictwo sportowe n'ilodzie2y i doroslych,
organizacja dzialalno6ci szkoleniowej i wsp6lzawodnictwa sportowego mlodzie2y
i doroslych na terenie Gminy Trzciana.
2. Edukacja dla kultury fizycznq i wsp6tzawodnictwo sportowe dzieci i mlodzie2y
szkolnej, popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu krultury fizycznq, aktywno6ci
ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego prowadzqca do
osiqgniqcia wysokich wynik6w sportowych w wielu dyscyplinach sportowych ( grupa
wiekowa: dzieci i mtodziez szkolna ), organizacja tej rlzialalnoSci na terenie
Gminy Trzciana.

s3.

W ramach realizacji zadan wymienionych w g2 ws;pierane bgdq nastgpujqce
pzedsiqwziqcia:
1. projekty, kt6rych przedmiotem jest integracja i rywializacja sportowa dzieci,
mtodzieZy i dorostych mieszkafic6w Gminy Trzciana - zrzeszonych w klubach o
zelsiggu o96lnogminnym.
2. przeprowadzenie rywalizacji druZyn z poszczeg6lnych wsi Gminy w ramach
rorzgrywek o Puchar Wojta Gminy, w meczach pilki noZnej rozgrywanych na przelomie
czeruca i lipca 2019 r.
3. prowadzenie zajg6 rekreacyjno-sportowych dla dzieci i mlodzieZy, prowadzenie
sekcji pilki noZnej.

s4.
Koszty antiqzane zrealizaqqzadan pokrywane z do,tacji to:
- zakup sprzqtu sportowego,
- delegacje zbiorowe na zawody,
- ekwiwalenty sEdziowskie,
- zakup niezbgdnych material6w i ustug do realizacji :zadania,
- zakup nagrod rzeczowych,
- oplaty startowe.
$5 Zasady przyznania dotacji

l.Postqpowanie konkursowe odbywa6 sig bqdzie przy uwzglgdnieniu zasad
okreSlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dz:ialalnoSci pozytku publicznego
o wolontariacie (Dz.U . 2 2018r.po2.450 ze zmianami)
2.Zho2enie oferty nie jest rownoznaczne zpzyznaniem dotacji.

3.Zadanie powinno by6 przedmiotem dzialalno6ci statutowej podmiotu ubiegajqcego
siq o dotacjq.

4.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy
wysoko66 Srodkow przeznaczonych na wsparcie pos:zczeg6lnych zadafi, zastrzega
sig mozliwo66 zmniejszenia wysoko6ci dofinansowania, stosownie do posiadanych
5rodk6w. W przypadku konieczno6ci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do
wnioskowanq przez oferenta, nie bgdzie on zwiqzan.y zlo2onqofertq. W takim
przypadku oferent moZe negocjowa6 zmniejszenie zerkresu rzeczowego zadania lub
wycofa6 swojq ofertg.
S.Przyznana dotacja bqdzie przekazywana w ratach na rachunek bankowy,
przeznaczony do operacji zwiqzanych z realizacjq zadania.
6.Szczeg6towe i ostateczne warunki realizaqi, finansowania i rozliczania zadania
reguluje umowa pomigdzy Gminq, a oferentem, zawerrta w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznoSci.
7.W6jt Gminy Trzciana moZe odm6wic podmiotowiwylonionemu w konkursie
podpisania z nim umowy i cofnq6 dotacjg, w przypadl<u, gdy:
-rzeczywisty zakres zadania znaczqco odbiega od op,isanego w ofercie,
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolnos6 do c;zynnosci prawnych,
-zostaly ujawnione, nieznane wcze6niej, okoliczno6ci podwaZalqce wiarygodnoS6
merytorycznq lub finansowq oferenta,
-podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjqcia dotacji.

8.w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminq
Trzciana zwy2ej wymienionych przyczyn, Gmina mo:Ze zarezenuowane Srodki
przeznaczy6 na inna wylonionq dodatkowo ofertg, na ogloszenie nowego konkursu

i

lub. na realizacjel zadania w innym trybie przewidzianym
w ustawie o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

9'Dotacja nie bgdzie przyznana na wydatki nie zwiqzane bezposrednio
zadania.

z

realizacjq

$6. Wysoko66 16rodk6w pubticznych
Na realizacjg zadafi wybranych w
finansowe do kwoty og6lem 30 000.00
WysokoSd Srodk6w w 2018r. wynosita 30.

-

$7. Termin iwarunki realizacji zadania
1' W konkursie mogq byc sktadane oferty wykonania zadanwymienionych w g 2
$3 kt6rych realizacia rczpoczyna siq w terminie-od dnia 11 marca 201gr. i tnrva do
31.12.2019r.

i

2- Szczeg6lowy termin i warunki realizacji zadaniazostanq okreSlone
w umowie.
$8. Termin skNadania ofert
Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zlo2eniew terminie do 01 marca
2019r.
do godz.9.00 oferrty na Dzienniku Podawczym Urzgdu Gminy w Trzcianie lub
przeslanie oferty'na adres Urzgdu Gminy: 32-733 irzciana iOZ,liczy riq O"t"
wplywu/.
oferty nale2y sklada6 na drukach zgodnych ze wzorem Rozpo rzqdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki_ Spotecznej zbnia 17 sierpnia 2O1Gr. w sprawie wzor6w
ofert
i ramowych wzor6w umow dotyczqcych realizacji zadafi publicznych orazwzor6w
sprawozdaf z wvkonania tych zadan (Dz.U. zzo16r. poz. 13oo ie zm.)
1.'

!

3. Rozpatrywane bgdq wylqcznie oferty kompletne, prawidfowe, zloZonew terminie
okreSlonym w ogloszeniu konkursovvym.
4' Nie zapewnia siq przyznania dotacji w wysokoSci okre5lonej w zlo2onejofercie.

59. Tryb

i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania
wyboru ofert
Wyb6r ofert i ogloszenie wynik6w:
Oferty spelniajqce wymogi formalne oceniane bedq ptzez Komisjg Konkursowq pod
wzglgdem merytorycznym w terminie do 0g marca-lO1gr.
Przy ocenie bgdq brane pod uwagq w szczeg6lnosci nastgpuiqce kryteria:
celami zadanii,'
c6w Gminy z realizacji zadania,
realno66 wykonania tego zadania,

meryto
zasigg
doSwia

- udzial srodk6w wlasnych oraz innych zr6del finansowania.
s10.
Zleceniobiorcy sq zobowiqzani do:
1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokoSci innej niz
wnioskowana,
2. posiadania odrgbnego rachunku bankowego,

3. sporzqdzania i sktadani[ sprawozdah z wykonania zadania publicznego w terminie
okre5lonym w umowie.

Wz6
Pofityki
wzor6w

ny w Rozporzqdzeniu Ministra Rodziny, pracy i
2016r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych
zadafi publicznych orazwzorow sprawozdafi z
wykonania tych zadan (D4.U. 22016r. poz. 1300 ze zm.)

s11.
nia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
na zlecajqc zadania publiczne, ma prawo
obejmujqce w szczeg6lnoSci: stan
wykonania zadania, prawidlowo66
ymaganej dokumentacji.

zalqczniki opublikowane w Dzienniku Ustaw 22016 r., poz.13oo.
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