
Zarz dzenie Nr   454/10
Burmistrza I owej

z dnia 30 listopada 2010 roku

w sprawie og oszenia  trzech otwartych konkursów ofert na realizacj  zada  publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu w  2011 roku.

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) oraz w zwi zku z art.4 ust.1 pkt 14, art. 5 ust. 4 pkt 2, art.
11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.) oraz w zwi zku z  uchwa  Nr 374/5/XLII/10
Rady Miejskiej w I owej z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia ”Rocznego programu
wspó pracy gminy I owa  z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w
2011 roku”, zarz dza si , co nast puje:

§ 1

1. Zatwierdza si  regulamin otwartych konkursów ofert na realizacj  zada  publicznych w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Og asza si  otwarte konkursy ofert na realizacj  zada  publicznych w zakresie kultury fizycznej
i sportu w I owej, Koninie aga skim i Czernej w 2011 roku.

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu nast pi w formie
wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4. W konkursie mog  uczestniczy  podmioty okre lone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z pó n. zm.), realizuj ce statutowe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

5. Tre  regulaminu i og osze  o otwartych konkursach ofert stanowi  za czniki do zarz dzenia.
6. Komisja konkursowa zgodnie z § 20 ust. 2 Uchwa y Nr 374/5/XLII/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
      zostanie powo ana przez Burmistrza oddzielnym zarz dzeniem.

§ 2

Og oszenia o konkursach publikuje si  poprzez ich zamieszczenie:
1) w Gazecie Lubuskiej;
2) na tablicy og osze  Urz du Miejskiego w I owej;
3) na stronie internetowej Urz du Miejskiego w I owej;

§ 3

Wykonanie zarz dzenia powierza si  Kierownikowi Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych.

§ 4

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Burmistrz

Adam Gliniak



Za cznik Nr 1
do zarz dzenia Nr   454/10
z dnia 30.11.2010 r.

REGULAMIN
otwartych konkursów ofert na realizacj  zada  publicznych

w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu

§ 1
1. Regulamin okre la szczegó owe zasady otwartego konkursu ofert na realizacj  zada

publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym przede wszystkim
termin, tryb i kryteria wyboru ofert, zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki
realizacji  i rozliczania zada .

2. Regulamin zosta  opracowany w oparciu o uchwa  Nr 374/5/XLII/10 Rady Miejskiej  w I owej
z dnia 09.11.2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu wspó pracy gminy I owa z
organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r.  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku”.

§ 2
Przedmiotem konkursu s  zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
zwane dalej zadaniami, polegaj ce przede wszystkim na:

a) realizacji procesu szkolenia sportowego dzieci i m odzie y w zakresie lekkoatletyki, pi ki
no nej, pi ki r cznej, pi ki siatkowej i pi ki koszykowej jak równie  tenisa sto owego (preferowane
sta e zaj cia o charakterze szkoleniowym dla dzieci i m odzie y zamieszka ych na terenie Gminy I owa),
b) organizacji zawodów sportowych – wspó zawodnictwo sportowe dzieci i m odzie y z terenu
Gminy I owa, terenu powiatu, województwa i kraju,

§ 3
1. Celem konkursu jest wy onienie podmiotów, którym Burmistrz I owej zleci realizacj  zada , o

których mowa w § 2 .
2. Zlecenie realizacji zadania mo e nast pi  w formie:
              1) powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
              2) wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Lista podmiotów, którym Burmistrz I owej zleci realizacj  zada  wraz  z udzieleniem dotacji

zostanie zamieszczona w decyzji, o której mowa w § 8 ust. 5.

§ 4
1. Podmiotami uprawnionymi do udzia u w konkursie s :
         1) organizacje pozarz dowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o dzia alno ci po ytku
               publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrze eniem
               ust. 2;
        2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na podstawie przepisów
               o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
               o stosunku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz
               o gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj
               prowadzenie dzia alno ci po ytku publicznego;
         3) stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego;
         4) jednostki organizacyjne podleg e organom administracji publicznej lub przez nie
               nadzorowane.



2. Podmiotami nieuprawnionymi do udzia u w konkursie s :
1) partie polityczne;
2) komitety wyborcze;
3) zwi zki zawodowe i organizacje pracodawców;
4) samorz dy zawodowe;
5) fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Pa stwa lub jednostka samorz du

terytorialnego, chyba e:
przepisy odr bne stanowi  inaczej,
maj tek tej fundacji nie jest w ca ci mieniem pa stwowym, mieniem komunalnym lub

mieniem pochodz cym z finansowania rodkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych lub

fundacja prowadzi dzia alno  statutow  w zakresie nauki, a w szczególno ci na rzecz
nauki;

6) fundacje utworzone przez partie polityczne;
7) spó ki dzia aj ce na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

§ 5
1. Burmistrz I owej og asza w prasie o zasi gu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na

stronie internetowej www.ilowa.info.pl oraz na tablicy og osze  w Urz dzie Miejskim w I owej
otwarty konkurs ofert na realizacj  zada , o których mowa w § 2 .

2. Og oszenie otwartego konkursu ofert zawiera informacje o:
1) rodzajach zada ;
2) wysoko ci rodków publicznych przeznaczonych na realizacj  tych zada ;
3) terminach i warunkach realizacji zada ;
4) terminie sk adania ofert;
5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert;

§ 6
1. Oferty dotycz ce realizacji zada  nale y sk ada  osobi cie w sekretariacie Urz du Miejskiego w

owej  lub przesy  listem poleconym na adres: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul.
eromskiego 27.

2. Oferty powinny zawiera  w szczególno ci:
            1)  szczegó owy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
            2)  termin i miejsce realizacji zadania;
            3)  kalkulacj  przewidywanych kosztów realizacji zadania;
            4)  informacj  o wcze niejszej dzia alno ci podmiotu sk adaj cego ofert  w zakresie,
             którego dotyczy zadanie;
            5)  informacj  o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj cych
             wykonanie zadania, w tym o wysoko ci rodków finansowych uzyskanych na
             realizacj  danego zadania z innych róde ;
           6)  deklaracj  o zamiarze odp atnego lub nieodp atnego wykonania zadania.
           7)  planowanej ilo ci dzieci i m odzie y uczestnicz cej w zaj ciach obj tych zadaniem.
3. Oferty nale y sk ada  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci w nieprzekraczalnym

terminie 30 dni od daty og oszenia konkursu, z zastrze eniem ust. 5.
4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Za cznik nr 1 do rozporz dzenia  Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r.  w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

5. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy ofert, o których mowa w § 9 ust. 1.
6. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 3, decyduje data wp ywu oferty do Urz du

Miejskiego w I owej.

http://www.ilowa.info.pl


§ 7
1. W przypadku stwierdzenia uchybie  formalnoprawnych lub innych wad oferty, Burmistrz

owej mo e wezwa  podmiot sk adaj cy ofert  do usuni cia wad  i uchybie  w wyznaczonym
przez siebie terminie.

2. Burmistrz I owej mo e uzale ni  termin wyboru oferty od z enia  w okre lonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów przez podmiot sk adaj cy ofert .

§ 8
1. Rozpatrzenie ofert nast puje w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym up yn  termin

sk adania ofert, z zastrze eniem przypadków, o których mowa w § 7.
2. W celu rozpatrzenia i wyboru ofert Burmistrz I owej powo uje w trybie zarz dzenia komisj

konkursow  której zdaniem jest zaopiniowanie pod wzgl dem merytorycznym wszystkich ofert
konkursowych.

3. Komisja konkursowa sporz dza protokó , który zawiera w szczególno ci:
1) informacj  o liczbie zg oszonych ofert i rodzajach zg oszonych zada ;
2) propozycje przyznania dotacji ze wskazaniem zadania, podmiotu realizuj cego

zadanie i wysoko ci dotacji na realizacj  zadania;
3) wnioski z posiedzenia komisji.

4. Protokó  jest przekazywany Burmistrzowi I owej bezzw ocznie po rozpatrzeniu   ofert przez
komisj  konkursow .

5. Burmistrz I owej, po zapoznaniu si  z protoko em, podejmuje decyzj  w sprawie     wyboru lub
odrzucenia ofert, a w przypadku wyboru ofert w sprawie:

1) zada , na realizacj  których zostan  przyznane dotacje;
2) podmiotów, którym zostanie zlecona realizacja zada ;
3) formy zlecenia zada ;
4) kwot przyznanych dotacji.

4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert, a Burmistrz I owej przy podejmowaniu decyzji,
     o której mowa w ust. 5, bior  pod uwag  i oceniaj  nast puj ce kryteria:

1) zgodno  oferty z uchwalonym przez Rad  Miejsk  w I owej  „Rocznym programem
wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi
dzia alno  po ytku publicznego na rok 2011”;

2) stopie , w jakim oferta spe nia wymogi okre lone w § 2 i w jakim odpowiada
priorytetom zada  publicznych realizowanych przez gmin  I owa;

3) stopie , w jakim oferta daje gwarancj  realizacji zadania zgodnie ze standardami
ciwymi dla okre lonego zadania;

4) mo liwo  realizacji zadania przez okre lony podmiot;
5) zak adane rezultaty realizacji zadania, w tym rodzaje korzy ci wynikaj cych dla

beneficjentów lub adresatów zadania;
6) stopie  wykonania przez podmiot sk adaj cy ofert  podobnych zada  zleconych

w okresie poprzednim, szczególnie w zakresie rzetelno ci i terminowo ci ich
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji;

7) przedstawion  przez podmiot sk adaj cy ofert  kalkulacj  kosztów realizacji
zadania;

8) wysoko rodków publicznych przeznaczonych na realizacj  zadania oraz
wskazanie innych róde  finansowania uwzgl dnionych przez podmiot sk adaj cy
ofert ;

9) mo liwo ci finansowe bud etu Gminy I owa;
10) inne kryteria wynikaj ce ze specyfiki okre lonego zadania.

4. W uzasadnieniu wyboru oferty Burmistrz I owej ustosunkuje si  do spe nienia   przez podmiot
sk adaj cy ofert  wymogów okre lonych w ustawie o dzia alno ci po ytku    publicznego i o
wolontariacie oraz w og oszeniu o otwartym konkursie ofert.



5. Decyzja, o której mowa w ust. 5:
1) podlega bezzw ocznemu og oszeniu na tablicy og osze  w Urz dzie Miejskim w I owej

oraz na stronie internetowej www.ilowa.info.pl ;
2) jest ostateczna i nie podlega odwo aniu.

§ 9
1. Podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, mog  z w asnej inicjatywy sk ada  oferty

realizacji zada  w zakresie, o którym mowa w § 2 .
2. Burmistrz I owej, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie przekraczaj cym 2

miesi cy:
1) rozpatruje celowo  realizacji okre lonego zadania przez podmioty, o których mowa w §

4 ust. 1 pkt 1-3, bior c pod uwag :
a) stopie , w jakim oferty odpowiadaj  priorytetom zada  publicznych

realizowanych przez Gmin  I owa,
b) stopie , w jakim oferty daj  gwarancj  realizacji zada  zgodnie ze standardami

ciwymi dla okre lonego zadania,
c) rodki dost pne w bud ecie gminy na realizacj  okre lonych zada ,
d) rodzaje okre lonych zada  oraz korzy ci wynikaj ce z realizacji zada  przez

podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

1) informuje podmioty sk adaj ce oferty o podj tej decyzji, a w przypadku stwierdzenia
celowo ci realizacji okre lonego zadania informuje podmioty o trybie zlecenia zadania.

§ 10
1. Realizacja zada  odbywa si  na podstawie umowy o realizacj  zadania publicznego.
2.  Umowa okre la w szczególno ci:

      1) szczegó owy opis zadania;
            2) termin realizacji zadania;
            3) dotacj  przyznan  podmiotowi realizuj cemu zadanie i tryb jej p atno ci;
            4) tryb kontroli realizacji zadania;
            5) sposób i termin rozliczenia przyznanej dotacji;
            6) zasady zwrotu niewykorzystanej cz ci dotacji.
3. Wzór umowy stanowi Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spo ecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz.1891).

4. Umowa i jej zmiany wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
5. Umowa mo e by  podpisana nie wcze niej, ni  w dniu nast puj cym po og oszeniu decyzji, o

której mowa w § 8 ust. 5.

§ 11
Termin realizacji zada  zgodny jest z harmonogramem realizacji zadania, stanowi cym za cznik
do umowy, i biegnie nie wcze niej, ni  od dnia podpisania umowy o realizacj  zadania publicznego
i nie pó niej, ni  do 30 listopada 2011 roku.

§ 12
Zadanie nie mo e by  zrealizowane przez podmiot nie b cy stron  umowy, chyba e umowa
zezwala na wykonanie okre lonej cz ci zadania przez taki podmiot.

http://www.ilowa.info.pl


§ 13
Podmiot realizuj cy zadanie zobowi zany jest do:

1) prowadzenia dokumentacji dotycz cej realizowanego zadania zgodnie  z obowi zuj cymi
przepisami prawa i w sposób umo liwiaj cy kontrol  prawid owo ci realizacji zadania i
wykorzystania przyznanej dotacji;

2) wyodr bnienia w ewidencji ksi gowej rodków otrzymanych na realizacj  umowy.
3) Prowadzenie listy obecno ci osób uczestnicz cych w zaj ciu obj tym zadaniem.

§ 14
1.   Dotacje na realizacj  zada  udzielane s  ze rodków zagwarantowanych na ten cel   w  bud ecie

Gminy I owa na rok 2011 w cznej kwocie PLN 43.706.
2.   Dopuszcza si  przekazywanie dotacji w ratach , w zale no ci od rodzaju i  specyfiki zadania.
3.   O ostatecznej kwocie dotacji decyduje Burmistrz I owej w trybie § 8 ust. 5.
4.   Dotacja przekazywana jest po podpisaniu umowy, o której mowa w § 10 ust. 1, na rachunek

wskazany w umowie oraz na warunkach, w terminach i formach okre lonych   w umowie.
5.   rodki przyznane w formie dotacji musz  by  wykorzystane przez podmiot realizuj cy zadanie

zgodnie z celem i warunkami oraz w terminach okre lonych w umowie. Dotyczy to tak e
ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie mo na by o
przewidzie  przy kalkulowaniu wielko ci dotacji, oraz odsetek bankowych od przyznanych
rodków, które nale y wykorzysta  wy cznie na wykonanie zadania.

6.   Post powanie o przyznanie dotacji z bud etu Gminy I owa nie ogranicza mo liwo ci
podmiotów ubiegania si  o dotacje z innych róde .

§ 15
1.   Wykonane zadanie podlega szczegó owemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.
2.   Podmiot realizuj cy zadanie sporz dza sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, które

nale y sk ada  osobi cie w sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej  lub przesy  listem
poleconym na adres: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27.

3.   Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi Za cznik nr 3 do rozporz dzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).

4.   Szczegó owy termin przed enia sprawozdania okre la umowa, z zastrze eniem ust. 5.
5.   Okresem sprawozdawczym jest rok bud etowy.
6.   Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególno ci:

1) opis wykonania zadania;
2) informacje o beneficjentach lub adresatach zadania;
3) okre lenie wymiernych rezultatów realizacji zadania;
4) okre lenie roli partnerów w realizacji zadania ze szczególnym uwzgl dnieniem

               organów administracji publicznej;
5) sprawozdanie z wykonania wydatków, w tym zestawienie faktur.

7.    Opis wykonania zadania musi zawiera  szczegó ow  informacj  o zrealizowanych dzia aniach
zgodnie z ich uk adem zawartym w ofercie. W opisie konieczne jest uwzgl dnienie:

1) wszystkich planowanych dzia ,
2) zakresu, w jakim planowane dzia ania zosta y zrealizowane,
3) wyja nie  ewentualnych odst pstw w realizacji planowanych dzia , zarówno   je li
     idzie o ich zakres, jak i harmonogram ich realizacji.

8.    Do sprawozdania nale y za czy :
1) spis oraz prawid owo opisane kserokopie (potwierdzone za zgodno    z orygina em)

wszystkich faktur i innych dokumentów ksi gowych, które op acone zosta y w ca ci
lub w cz ci ze rodków pochodz cych z dotacji, podpisany przez osob  odpowiedzialn
za sprawy dotycz ce rozlicze  finansowych podmiotu realizuj cego zadanie;



2) dodatkowe materia y mog ce dokumentowa  dzia ania faktyczne oraz konieczne
dzia ania prawne podj te przy realizacji zadania.

1.    Do sprawozdania nie za cza si  orygina ów faktur i innych dokumentów ksi gowych,
o których mowa w ust. 8 pkt 1. Orygina y faktur i innych dokumentów ksi gowych pozostaj  w
aktach podmiotów realizuj cych zadania do wgl du Burmistrza I owej przez okres trzech lat od
terminu wykonania umowy.

§ 16
1.   Rozliczenie przyznanej dotacji jest integraln  cz ci  sprawozdania z wykonania zadania

publicznego, o którym mowa w § 15 ust. 2.
2.   Szczegó owy termin rozliczenia dotacji okre la umowa.
3.   W przypadku wykorzystania na realizacj  zadania tylko cz ci dotacji, niewykorzystana cz

dotacji podlega zwrotowi do bud etu Gminy I owa w terminie i na zasadach okre lonych w
umowie.

4.   W przypadku uzyskania z innych róde  refundacji ca ci lub cz ci kosztów zadania, na które
zosta a przyznana dotacja, podmiot realizuj cy zadanie zobowi zany jest zwróci  do bud etu
miasta, w terminie i na zasadach, o których mowa w ust. 3, nadwy  stanowi  ró nic
pomi dzy sum  kwoty uzyskanej dotacji oraz kwoty uzyskanej refundacji, a kwot  rzeczywistych
kosztów zadania, na które zosta a przyznana dotacja.

§ 17
1.  Burmistrz I owej mo e dokona  kontroli prawid owo ci realizacji zadania.
2.  Zakres kontroli obejmuje:

1) stan realizacji zadania;
2) efektywno , rzetelno  i jako  wykonania zadania;
3) prawid owo  wykorzystania dotacji przyznanej na realizacj  zadania;
4) prowadzenie dokumentacji okre lonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

3.  Czynno ci kontrolnych dokonuj  osoby upowa nione przez Burmistrza I owej.
4.   Osoby prowadz ce kontrol  mog  bada  dokumenty i inne no niki informacji, które maj  lub

mog  mie  znaczenie dla oceny prawid owo ci realizacji zadania oraz da  udzielenia ustnych
lub pisemnych informacji dotycz cych realizacji zadania.

5.    Na danie osób prowadz cych kontrol  i w okre lonym przez nie terminie kontrolowany
podmiot jest zobowi zany dostarczy  lub udost pni  dokumenty i inne no niki informacji oraz
udzieli  wyja nie  i informacji.

6.   W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawid owo ci dotycz cych realizacji zadania,
Burmistrz I owej kieruje do podmiotu realizuj cego zadanie stosowne wnioski i zalecenia
dotycz ce usuni cia stwierdzonych nieprawid owo ci w wyznaczonym przez siebie terminie.

7.   W przypadku niezastosowania si  podmiotu realizuj cego zadanie do wniosków i zalece :
1) umowa o realizacj  zadania publicznego mo e zosta  rozwi zana ze skutkiem

natychmiastowym;
2) rodki przyznane w formie dotacji na realizacj  zadania podlegaj  zwrotowi do bud etu

Gminy I owa wraz z ustawowymi odsetkami.



Za cznik Nr 2
do zarz dzenia Nr  454/10
z dnia 30.11.2010 r.

OG OSZENIE

   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.) Burmistrz I owej og asza
otwarty konkurs ofert na realizacje zada  publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w I owej
w 2011 roku, przedmiotem którego jest nast puj ce zadanie:

I. Rodzaj zadania i wysoko rodków publicznych przeznaczonych na jego realizacj :

”Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego
          o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na terenie I owej”

Zlecenie realizacji zadania publicznego nast pi w formie wsparcia zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na terenie I owej.

Zadanie rodki
Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa
sportowego o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na
terenie I owej

   32.306 z .

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Post powanie konkursowe odbywa  si  b dzie przy uwzgl dnieniu zasad okre lonych w
    ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.).
2. Z enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegaj cy si  o dotacj  mo e prowadzi  dzia alno  poza terenem gminy I owa a
    zadanie musi by  przedmiotem jego dzia alno ci statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysoko rodków
    przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zada , zastrzega si  mo liwo  zmniejszenia
    wysoko ci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych rodków. W przypadku
    konieczno ci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie
    b dzie on zwi zany z on  ofert . W takim przypadku oferent mo e negocjowa  zmniejszenie
    zakresu rzeczowego zadania lub wycofa  swoj  ofert .
5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie
    pisemnej pod rygorem niewa no ci.
6. Burmistrz I owej mo e odmówi  podmiotowi wy onionemu w konkursie przyznania dotacji i
    podpisania z nim umowy w przypadku, gdy oka e si , e:

-rzeczywisty zakres zadania znacz co odbiega od opisanego w ofercie;
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolno  do czynno ci prawnych;
-zosta y ujawnione, nieznane wcze niej, okoliczno ci podwa aj ce wiarygodno
merytoryczn  lub finansow  oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania, o którym mowa w cz ci I, powinna nast pi  w terminie od dnia 01 lutego
    do 30 listopada 2011 r. a sprawozdanie z realizacji zleconego zadania przed one w terminie
    do 31 grudnia 2011 r.
2. Realizacja zadania musi obejmowa  okres po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione
    przed t  dat  nie b  mog y by  rozliczone
3. Podmiot sk adaj cy ofert  na realizacj  zada  wymienionych w cz ci I, powinien posiada
    niezb dne do wiadczenie w organizacji tego typu zada , zasoby osobowe oraz zasoby
    rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dost pu do takiej bazy, zapewniaj ce
    wykonanie zadania na terenie I owej



4. Oferenci, którzy nie maj  mo liwo ci samodzielnej realizacji zadania, powinni poda  w ofercie
    informacj  na ten temat i za czy  do oferty dokumenty potwierdzaj ce mo liwo  wykonania
    tego zadania we wspó pracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osob  fizyczn  lub prawn )
    np. umow  przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie okre lonej cz ci zadania.
5. Pozosta e warunki realizacji zada  zostan  uj te w wi cej strony umowie.

IV. Termin i miejsce sk adania ofert, wymagane dokumenty

1. Oferty nale y sk ada , na formularzu zgodnym z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia Ministra
     Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji
     zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
     sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), w sekretariacie Urz du
     Miejskiego, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 05
     stycznia 2011 r.  w godzinach pracy Urz du ( w godzinach od 7.30 do 15.30).
2.  W rozdziale II pkt 4 (szczegó owy opis zadania) nale y obowi zkowo poda  ilo  dzieci i

odzie y, która zostanie obj ta dzia alno ci  szkoleniow  i wspó zawodnictwem  sportowym.
3. Formularz oferty mo na otrzyma  w Referacie Spraw Spo ecznych i Cywilnych Urz du

Miejskiego w I owej, ul. eromskiego 25 pok. nr 1, lub pobra  ze strony internetowej  Urz du
www.ilowa.info.pl Oferty nale y sk ada  w zamkni tej kopercie; koperta powinna by  opisana
nast puj co: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania okre lonego w konkursie.

4.   Oferta nie z ona we wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po terminie, nie
      b dzie   obj ta procedur  konkursow .

1.               5.   Do wype nionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w, pkt 1, podpisanego przez
2.                     osoby    upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, zgodnie z zapisem w statucie, nale y
3.                     obowi zkowo do czy :

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub inne dokumenty potwierdzaj ce status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentuj cych, wa ny 3 miesi ce od daty wystawienia;
b) sprawozdanie merytoryczne z dzia alno ci (zgodnie z zakresem dzia alno ci okre lonym w
art. 4 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg y lub – w
przypadku krótszej dzia alno ci – za okres od dnia rejestracji do dnia z enia oferty;
c) sprawozdanie finansowe sk adane do wewn trznych organów nadzoruj cych za ostatni rok
obrachunkowy 2009;
d) umow  partnersk  lub o wiadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1 oferty   -
partnera);
e) kopi  statutu organizacji;
f) o wiadczenie na formularzu o wiadczenia referenta;

6.  Wszystkie kopie z onych dokumentów musz  by  po wiadczone za zgodno  z orygina em
      przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, zgodnie z zapisem w statucie.

V. Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
- terminowo  z enia oferty i jej prawid owo  oraz kompletno , co do wymaganego
zestawu dokumentów lub informacji.
Oferta z ona po wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po up ywie terminu, nie

dzie obj ta procedur  konkursow .
Nie b dzie rozpatrywana oferta niekompletna (z brakami w wymaganym zestawie dokumentów
lub np. z nieaktualnymi dokumentami), z ona na innym formularzu, nieprawid owo
wype niona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana
przez osoby inne ni  upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, tzn. niezgodnie z
przedstawionym wyci giem z w ciwego Rejestru.

2. Kryteria merytoryczne:
- zgodno  oferty z zadaniem okre lonym szczegó owo w konkursie;
- mo liwo  realizacji zadania przez oferenta - do wiadczenie w organizacji tego typu zada ,

zasoby osobowe (kwalifikacje osób, które b  realizowa y zadanie), zasoby rzeczowe;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w cz ci, która ma by  pokryta z dotacji;

http://www.ilowa.info.pl


a tak e:
 - wysoko rodków w asnych oraz wysoko rodków pozyskanych od innych podmiotów (w

tym wk ad finansowy i/lub pozafinansowy w realizacj  zadania);
- wysoko  wnioskowanej dotacji, która b dzie przeznaczona na realizacj  zadania;
- wiarygodno  finansowa oferenta - m.in. brak zaleg ci p atniczych wobec ZUS i Urz du

Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
- rzetelno  oferenta – analiza i ocena realizacji zada  zleconych oferentowi w poprzednim
okresie, w tym terminowo  i jako  rozliczenia otrzymanych dotacji.
Dopuszcza si  mo liwo  realizacji zada  wymienionych w cz ci I przez kilka podmiotów.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie si  w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym
    up yn  termin sk adania ofert.
2. Oferty sporz dzone prawid owo pod wzgl dem formalnym zostan  przekazane do
    zaopiniowania komisji konkursowej na realizacj  zada  publicznych gminy I owa z
     zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, powo anej przez Burmistrza I owej.
3.  Konkurs rozstrzyga Burmistrz I owej, po zapoznaniu si  z opini  komisji konkursowej.
4.  Og oszenie zawieraj ce rozstrzygni cie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy og osze
     Urz du Miejskiego i na stronie internetowej Urz du.

Pula rodków do rozdysponowania na realizacj  ww. zada   w wysoko ci 32.306 z  wykazana jest
w za czniku do Uchwa y Nr 374/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9.11.2010 r.



Za cznik Nr 3
do zarz dzenia Nr  454/10
z dnia 30.11.2010 r.

OG OSZENIE

   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.) Burmistrz I owej og asza
otwarty konkurs ofert na realizacje zada  publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w
Koninie aga skim w 2011 roku, przedmiotem którego jest nast puj ce zadanie:

I. Rodzaj zadania i wysoko rodków publicznych przeznaczonych na jego realizacj :

”Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego
o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na terenie Konina aga skiego”

Zlecenie realizacji zadania publicznego nast pi w formie wsparcia zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na terenie Konina aga skiego.

Zadanie rodki
Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa
sportowego o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na
terenie Konina aga skiego

5.700 .

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Post powanie konkursowe odbywa  si  b dzie przy uwzgl dnieniu zasad okre lonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.).

2. Z enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegaj cy si  o dotacj  mo e prowadzi  dzia alno  poza terenem gminy I owa a

zadanie musi by  przedmiotem jego dzia alno ci statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysoko

rodków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zada , zastrzega si  mo liwo
zmniejszenia wysoko ci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych rodków.
W przypadku konieczno ci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez
oferenta, nie b dzie on zwi zany z on  ofert . W takim przypadku oferent mo e negocjowa
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofa  swoj  ofert .

5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewa no ci.

6. Burmistrz I owej mo e odmówi  podmiotowi wy onionemu w konkursie przyznania dotacji i
podpisania z nim umowy w przypadku, gdy oka e si , e:
-rzeczywisty zakres zadania znacz co odbiega od opisanego w ofercie;
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolno  do czynno ci prawnych;
-zosta y ujawnione, nieznane wcze niej, okoliczno ci podwa aj ce wiarygodno
merytoryczn  lub finansow  oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania, o którym mowa w cz ci I, powinna nast pi  w terminie od dnia 01 lutego
do 30 listopada 2011 r. a sprawozdanie z realizacji zleconego zadania przed one w terminie
do 31 grudnia 2011 r.

2. Realizacja zadania musi obejmowa  okres po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione
przed t  dat  nie b  mog y by  rozliczone

3. Podmiot sk adaj cy ofert  na realizacj  zada  wymienionych w cz ci I, powinien posiada
niezb dne do wiadczenie w organizacji tego typu zada , zasoby osobowe oraz zasoby
rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dost pu do takiej bazy, zapewniaj ce
wykonanie zadania na terenie Konina aga skiego.



4. Oferenci, którzy nie maj  mo liwo ci samodzielnej realizacji zadania, powinni poda  w ofercie
    informacj  na ten temat i za czy  do oferty dokumenty potwierdzaj ce mo liwo  wykonania
    tego zadania we wspó pracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osob  fizyczn  lub prawn )
    np. umow  przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie okre lonej cz ci zadania.
5. Pozosta e warunki realizacji zada  zostan  uj te w wi cej strony umowie.

IV. Termin i miejsce sk adania ofert, wymagane dokumenty

1. Oferty nale y sk ada , na formularzu zgodnym z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia Ministra
     Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji
     zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
     sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), w sekretariacie Urz du
     Miejskiego, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 05
     stycznia 2011 r.  w godzinach pracy Urz du ( w godzinach od 7.30 do 15.30).
2.  W rozdziale II pkt 4 (szczegó owy opis zadania) nale y obowi zkowo poda  ilo  dzieci i

odzie y, która zostanie obj ta dzia alno ci  szkoleniow  i wspó zawodnictwem  sportowym.
3. Formularz oferty mo na otrzyma  w Referacie Spraw Spo ecznych i Cywilnych Urz du

Miejskiego w I owej, ul. eromskiego 25 pok. nr 1, lub pobra  ze strony internetowej  Urz du
www.ilowa.info.pl Oferty nale y sk ada  w zamkni tej kopercie; koperta powinna by  opisana
nast puj co: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania okre lonego w konkursie.

4.   Oferta nie z ona we wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po terminie, nie
      b dzie   obj ta procedur  konkursow .

              5.   Do wype nionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w, pkt 1, podpisanego przez
II.                     osoby    upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, zgodnie z zapisem w statucie, nale y
III.                     obowi zkowo do czy :

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub inne dokumenty potwierdzaj ce status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentuj cych, wa ny 3 miesi ce od daty wystawienia;
b) sprawozdanie merytoryczne z dzia alno ci (zgodnie z zakresem dzia alno ci okre lonym w
art. 4 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg y lub – w
przypadku krótszej dzia alno ci – za okres od dnia rejestracji do dnia z enia oferty;
c) sprawozdanie finansowe sk adane do wewn trznych organów nadzoruj cych za ostatni rok
obrachunkowy 2009;
d) umow  partnersk  lub o wiadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1 oferty   -
partnera);
e) kopi  statutu organizacji;
f) o wiadczenie na formularzu o wiadczenia referenta;

6.  Wszystkie kopie z onych dokumentów musz  by  po wiadczone za zgodno  z orygina em
      przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, zgodnie z zapisem w statucie.

V. Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
- terminowo  z enia oferty i jej prawid owo  oraz kompletno , co do wymaganego
zestawu dokumentów lub informacji.
Oferta z ona po wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po up ywie terminu, nie

dzie obj ta procedur  konkursow .
Nie b dzie rozpatrywana oferta niekompletna (z brakami w wymaganym zestawie dokumentów
lub np. z nieaktualnymi dokumentami), z ona na innym formularzu, nieprawid owo
wype niona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana
przez osoby inne ni  upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, tzn. niezgodnie z
przedstawionym wyci giem z w ciwego Rejestru.

2. Kryteria merytoryczne:
- zgodno  oferty z zadaniem okre lonym szczegó owo w konkursie;
- mo liwo  realizacji zadania przez oferenta - do wiadczenie w organizacji tego typu zada ,

zasoby osobowe (kwalifikacje osób, które b  realizowa y zadanie), zasoby rzeczowe;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w cz ci, która ma by  pokryta z dotacji;

http://www.ilowa.info.pl


a tak e:
 - wysoko rodków w asnych oraz wysoko rodków pozyskanych od innych podmiotów (w

tym wk ad finansowy i/lub pozafinansowy w realizacj  zadania);
- wysoko  wnioskowanej dotacji, która b dzie przeznaczona na realizacj  zadania;
- wiarygodno  finansowa oferenta - m.in. brak zaleg ci p atniczych wobec ZUS i Urz du

Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
- rzetelno  oferenta – analiza i ocena realizacji zada  zleconych oferentowi w poprzednim
okresie, w tym terminowo  i jako  rozliczenia otrzymanych dotacji.
Dopuszcza si  mo liwo  realizacji zada  wymienionych w cz ci I przez kilka podmiotów.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie si  w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym
    up yn  termin sk adania ofert.
2. Oferty sporz dzone prawid owo pod wzgl dem formalnym zostan  przekazane do
    zaopiniowania komisji konkursowej na realizacj  zada  publicznych gminy I owa z
     zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, powo anej przez Burmistrza I owej.
3.  Konkurs rozstrzyga Burmistrz I owej, po zapoznaniu si  z opini  komisji konkursowej.
4.  Og oszenie zawieraj ce rozstrzygni cie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy og osze
     Urz du Miejskiego i na stronie internetowej Urz du.

Pula rodków do rozdysponowania na realizacj  ww. zada   w wysoko ci 5.700 z  wykazana jest
w za czniku do Uchwa y Nr 374/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9.11.2010 r.



Za cznik Nr 4
do zarz dzenia Nr   454/10
z dnia 30.11.2010 r.

OG OSZENIE

   Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.) Burmistrz I owej og asza
otwarty konkurs ofert na realizacje zada  publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w
Czernej w 2010 roku, przedmiotem którego jest nast puj ce zadanie:

I. Rodzaj zadania i wysoko rodków publicznych przeznaczonych na jego realizacj :

”Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego
          o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na terenie Czernej”

Zlecenie realizacji zadania publicznego nast pi w formie wsparcia zadania wraz z
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji na terenie Czernej.

Zadanie rodki
Organizacja dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa
sportowego o charakterze gminnym dzieci i m odzie y na
terenie Czernej

5.700 .

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Post powanie konkursowe odbywa  si  b dzie przy uwzgl dnieniu zasad okre lonych w
    ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie
    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pó n. zm.).
2. Z enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegaj cy si  o dotacj  mo e prowadzi  dzia alno  poza terenem gminy I owa a
    zadanie musi by  przedmiotem jego dzia alno ci statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dofinansowania przekroczy wysoko rodków
    przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zada , zastrzega si  mo liwo  zmniejszenia
    wysoko ci wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych rodków. W przypadku
    konieczno ci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie
    b dzie on zwi zany z on  ofert . W takim przypadku oferent mo e negocjowa  zmniejszenie
    zakresu rzeczowego zadania lub wycofa  swoj  ofert .
5. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie
    pisemnej pod rygorem niewa no ci.
6. Burmistrz I owej mo e odmówi  podmiotowi wy onionemu w konkursie przyznania dotacji i
    podpisania z nim umowy w przypadku, gdy oka e si , e:

-rzeczywisty zakres zadania znacz co odbiega od opisanego w ofercie;
-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolno  do czynno ci prawnych;
-zosta y ujawnione, nieznane wcze niej, okoliczno ci podwa aj ce wiarygodno
merytoryczn  lub finansow  oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania, o którym mowa w cz ci I, powinna nast pi  w terminie od dnia 01 lutego
    do 30 listopada 2011 r. a sprawozdanie z realizacji zleconego zadania przed one w terminie
    do 31 grudnia 2011 r.
2. Realizacja zadania musi obejmowa  okres po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione
    przed t  dat  nie b  mog y by  rozliczone
3. Podmiot sk adaj cy ofert  na realizacj  zada  wymienionych w cz ci I, powinien posiada
    niezb dne do wiadczenie w organizacji tego typu zada , zasoby osobowe oraz zasoby
    rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dost pu do takiej bazy, zapewniaj ce
    wykonanie zadania na terenie Czernej



4. Oferenci, którzy nie maj  mo liwo ci samodzielnej realizacji zadania, powinni poda  w ofercie
    informacj  na ten temat i za czy  do oferty dokumenty potwierdzaj ce mo liwo  wykonania
    tego zadania we wspó pracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osob  fizyczn  lub prawn )
    np. umow  przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie okre lonej cz ci zadania.
5. Pozosta e warunki realizacji zada  zostan  uj te w wi cej strony umowie.

IV. Termin i miejsce sk adania ofert, wymagane dokumenty

1. Oferty nale y sk ada , na formularzu zgodnym z za cznikiem nr 1 do rozporz dzenia Ministra
     Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji
     zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
     sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207), w sekretariacie Urz du
     Miejskiego, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 05
     stycznia 2011 r.  w godzinach pracy Urz du ( w godzinach od 7.30 do 15.30).
2.  W rozdziale II pkt 4 (szczegó owy opis zadania) nale y obowi zkowo poda  ilo  dzieci i

odzie y, która zostanie obj ta dzia alno ci  szkoleniow  i wspó zawodnictwem  sportowym.
3. Formularz oferty mo na otrzyma  w Referacie Spraw Spo ecznych i Cywilnych Urz du

Miejskiego w I owej, ul. eromskiego 25 pok. nr 1, lub pobra  ze strony internetowej  Urz du
www.ilowa.info.pl Oferty nale y sk ada  w zamkni tej kopercie; koperta powinna by  opisana
nast puj co: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania okre lonego w konkursie.

4.   Oferta nie z ona we wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po terminie, nie
      b dzie   obj ta procedur  konkursow .

1.               5.   Do wype nionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w, pkt 1, podpisanego przez
2.                     osoby    upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, zgodnie z zapisem w statucie, nale y
3.                     obowi zkowo do czy :

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub inne dokumenty potwierdzaj ce status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentuj cych, wa ny 3 miesi ce od daty wystawienia;
b) sprawozdanie merytoryczne z dzia alno ci (zgodnie z zakresem dzia alno ci okre lonym w
art. 4 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubieg y lub – w
przypadku krótszej dzia alno ci – za okres od dnia rejestracji do dnia z enia oferty;
c) sprawozdanie finansowe sk adane do wewn trznych organów nadzoruj cych za ostatni rok
obrachunkowy 2009;
d) umow  partnersk  lub o wiadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1 oferty   -
partnera);
e) kopi  statutu organizacji;
f) o wiadczenie na formularzu o wiadczenia referenta;

6.  Wszystkie kopie z onych dokumentów musz  by  po wiadczone za zgodno  z orygina em
      przez osoby upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, zgodnie z zapisem w statucie.

V. Kryteria wyboru ofert

1. Kryteria formalne:
- terminowo  z enia oferty i jej prawid owo  oraz kompletno , co do wymaganego
zestawu dokumentów lub informacji.
Oferta z ona po wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po up ywie terminu, nie

dzie obj ta procedur  konkursow .
Nie b dzie rozpatrywana oferta niekompletna (z brakami w wymaganym zestawie dokumentów
lub np. z nieaktualnymi dokumentami), z ona na innym formularzu, nieprawid owo
wype niona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana
przez osoby inne ni  upowa nione do sk adania o wiadcze  woli, tzn. niezgodnie z
przedstawionym wyci giem z w ciwego Rejestru.

2. Kryteria merytoryczne:
- zgodno  oferty z zadaniem okre lonym szczegó owo w konkursie;
- mo liwo  realizacji zadania przez oferenta - do wiadczenie w organizacji tego typu zada ,

zasoby osobowe (kwalifikacje osób, które b  realizowa y zadanie), zasoby rzeczowe;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w cz ci, która ma by  pokryta z dotacji;

http://www.ilowa.info.pl


a tak e:
 - wysoko rodków w asnych oraz wysoko rodków pozyskanych od innych podmiotów (w

tym wk ad finansowy i/lub pozafinansowy w realizacj  zadania);
- wysoko  wnioskowanej dotacji, która b dzie przeznaczona na realizacj  zadania;
- wiarygodno  finansowa oferenta - m.in. brak zaleg ci p atniczych wobec ZUS i Urz du

Skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
- rzetelno  oferenta – analiza i ocena realizacji zada  zleconych oferentowi w poprzednim
okresie, w tym terminowo  i jako  rozliczenia otrzymanych dotacji.
Dopuszcza si  mo liwo  realizacji zada  wymienionych w cz ci I przez kilka podmiotów.

VI. Termin i tryb wyboru oferty.

1. Procedura rozpatrywania ofert rozpocznie si  w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym
    up yn  termin sk adania ofert.
2. Oferty sporz dzone prawid owo pod wzgl dem formalnym zostan  przekazane do
    zaopiniowania komisji konkursowej na realizacj  zada  publicznych gminy I owa z
     zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, powo anej przez Burmistrza I owej.
3.  Konkurs rozstrzyga Burmistrz I owej, po zapoznaniu si  z opini  komisji konkursowej.
4.  Og oszenie zawieraj ce rozstrzygni cie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy og osze
     Urz du Miejskiego i na stronie internetowej Urz du.

Pula rodków do rozdysponowania na realizacj  ww. zada   w wysoko ci 5.700 z  wykazana jest
w za czniku do Uchwa y Nr 374/XLII/10 Rady Miejskiej w I owej z dnia 9.11.2010 r.


