
ZARZ DZENIE NR   150/12
Burmistrza I owej

z dnia  20 stycznia 2012 r.

w sprawie  w sprawie og oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj  zada  publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu  organizacjom pozarz dowym i innym podmiotom

prowadz cym dzia alno  po ytku publicznego na rok 2012.

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o samorz dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 z pó n. zm.), art.4 ust.1 pkt.17, art.5 ust.4 pkt.2, art.11 ust.1 i 2, art.13 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234
poz.1536 z pó n. zm.) oraz uchwa y Nr 83/6/IX/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 pa dziernika
2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu wspó pracy gminy I owa z  organizacjami
pozarz dowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r.  o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2015 – zarz dzam co nast puje:

                                                                    § 1
1. Og asza si  otwarty konkurs ofert na realizacj  zada  z zakresu kultury fizycznej organizacjom
pozarz dowym i innym podmiotom prowadz cym dzia alno  po ytku publicznego na rok 2012 na
„Organizacj  dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci
i m odzie y na terenie” :

 - Czernej - wysoko rodków publicznych przeznaczona na realizacj  zadania - 6.200,00 z
 - I owej - wysoko rodków publicznych przeznaczona na realizacj  zadania - 50.472,00 z
 - Konina ag. - wysoko rodków publicznych przeznaczona na realizacj  zadania - 6.500,00 z

 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast pi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
W konkursie mog  uczestniczy  podmioty okre lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536
z pó n. zm.) realizuj ce zadania statutowe.
Tre  og oszenia o otwartym konkursie ofert stanowi Za cznik Nr 1 do niniejszego zarz dzenia.

                                                                     § 2
Og oszenie o otwartym konkursie publikuje si  poprzez jego zamieszenie:
 - Biuletynie Informacji Publicznej,
 - na stronie internetowej Urz du Miejskiego w I owej,
 - na tablicy og osze  Urz du Miejskiego w I owej.

§ 3
Wykonanie zarz dzenia powierza si  Kierownikowi Referatu Spraw Spo ecznych i Cywilnych.

§ §  4
Za Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                                         Adam Gliniak



Za cznik Nr 1
do Zarz dzenia Nr 150/12 z dn.  20.01.2012 r.

SSC.271.1.2012.ZZ
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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pó n. zm..) Burmistrz
owej og asza  otwarte konkursy ofert na realizacj  zada  publicznych w zakresie kultury fizycznej

i sportu w 2012 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, I owej i Konina aga skiego”

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

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

6.200,00 z .

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

50.472,00 z .

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

6.500,00 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
    (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 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 marca
    2012 r. do 30 listopada 2012 r. a sprawozdanie z realizacji zleconego zadania przed one w
    terminie  do 31 grudnia 2012 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 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego
    wzoru umowy dotycz cych realizacji  zadania publicznego  oraz  wzoru  sprawozdania  z
    wykonania   tego   zadania   ( Dz. U. z  2011 r.  Nr  6,  poz.  25),  w  sekretariacie   Urz du
     Miejskiego, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, w nieprzekraczalnym  terminie  do dnia
     16 lutego 2012 r.  w godzinach od 8.00 do 15.00).
2. 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
    Miejskiego w I owej. 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.
3.  Oferta nie z ona we wskazanym terminie lub taka, która wp ynie poczt  po terminie, nie
      b dzie   obj ta procedur  konkursow .

1.                4.  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 za czy :

a) kopi   aktualnego odpisu  z Krajowego  Rejestru S dowego,  innego rejestru lub  ewidencji.
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów sk adaj cych ofert  wspóln
ni  wynikaj cy z Krajowego Rejestru S dowego lub innego w ciwego rejestru – dokument
potwierdzaj cy upowa nienie do dzia ania w imieniu oferenta (-ów).

5.  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.  Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania 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;
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;
- 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.

3. Termin dokonania wyboru ofert.
   -  procedura rozpatrywania ofert rozpocznie si  w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym
      up yn  termin sk adania ofert.
   -  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 2012 roku, powo anej przez Burmistrza I owej.
   -  konkurs rozstrzyga Burmistrz I owej, po zapoznaniu si  z opini  komisji konkursowej.
   -  og oszenie zawieraj ce rozstrzygni cie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy og osze
      Urz du Miejskiego i na stronie internetowej Urz du.

VI. Zrealizowane przez Gmin  w 2011 r. zadania publiczne tego samego rodzaju.
W 2011 r. Gmina og osi a trzy otwarte konkursy na realizacj  zadania pn. „Organizacja

     dzia alno ci szkoleniowej i wspó zawodnictwa sportowego o charakterze gminnym dzieci i
     m odzie y na terenie Czernej, I owej i Konina aga skiego ‘‘.
     Na realizacj  powy szego zadania przekazano dotacje nast puj cym organizacjom
     pozarz dowym w nast puj cych kwotach:
     - LZS „P omie ” w Czernej  - wysoko rodków publicznych  - 6.200,00 z
     - KS „Vitrosilicon – INTRA” w I owej - wysoko rodków publicznych  - 50.472,00 z
     - TT-S „Orze ” w Koninie ag. - wysoko rodków publicznych  - 6.500,00 z

owa, dn. 20 stycznia 2012 r.


