
ZARZ DZENIE Nr  151/12
Burmistrza I owej

z dnia  20 stycznia 2012 roku

             w sprawie og oszenia  otwartego konkursu ofert na realizacj  celów publicznych
                                                      z zakresu  sportu w  2012 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.)  w zwi zku z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o
sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pó n. zm.) oraz w zwi zku z § 6 ust. 1 uchwa y Nr 36/6/V/11 Rady
Miejskiej w I owej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie okre lenia warunków i trybu finansowania
rozwoje sportu przez Gmin  I owa oraz uchwa y Nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27
pa dziernika 2011 roku  zmieniaj cej uchwa  w sprawie  okre lenia warunków i trybu finansowania
rozwoje sportu przez Gmin  I owa, zarz dzam co nast puje:

§ 1

1. Og asza si  otwarty konkurs ofert na realizacj  celów publicznych z zakresu sportu na terenie
Gminy  I owa w 2012 roku.

2. Zlecenie realizacji celu publicznego z zakresu sportu nast pi w formie dotacji celowych na
realizacj  przynajmniej jednego celu publicznego okre lonego w § 3 Uchwa y Nr 36/6/V/11 Rady
Miejskiej w I owej z dnia 25 marca 2011 r.

3. W konkursie mog  uczestniczy  kluby sportowe niedzia aj ce  w celu osi gni cia zysku i dzia aj ce
na obszarze gminy I owa.

4. Tre  og oszenia o otwartych konkursach ofert stanowi za cznik Nr 1 do niniejszego zarz dzenia.
§ 2

Og oszenie o konkursie publikuje si  poprzez ich zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
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  151/12
z dnia  20.01.2012 r.

 SSC.271.2.2012.ZZ

                           OG OSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
                                  NA REALIZACJ  ZADA  PUBLICZNYCH
                     Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMIN  I OWA

Burmistrz I owej

dzia aj c na podstawie § 6 ust. 1  uchwa y Nr  36/6/V/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 25 marca 2011
r. (Dziennik  Urz dowy  Województwa Lubuskiego Nr 54 z 13 maja 2011 r.  poz. 1075) w sprawie
okre lenia warunków i  trybu finansowania  rozwoju sportu przez Gmin  I owa og asza otwarty konkurs
ofert na realizacj  przez kluby sportowe okre lone w § 3 tej uchwa y w roku 2011 zada  z zakresu
rozwoju sportu na terenie Gminy I owa.

1.Rodzaj zadania i wysoko  przeznaczonych rodków.

Nazwa zadania
(cel publiczny w zakresie sprzyjania rozwoju sportu)

rodki finansowe
(na ca  zada )

- poprawa warunków uprawiana sportu przez zawodników
  klubów sportowych,
- zwi kszenie dost pno ci mieszka ców Gminy do dzia alno ci
  sportowej,
-organizacja ogólnodost pnych masowych zawodów
 sportowych,
-poprawa kondycji fizycznej mieszka ców poprzez
 upowszechnianie sportowego trybu ycia,
-dost p do ró norodnych form aktywno ci
 sportowej jak najwi kszej liczbie mieszka ców Gminy I owa

      100.000,00

2. W otwartym konkursie mog  uczestniczy  kluby spe niaj ce cznie wszystkie warunki
    okre lone w § 5 wy ej cytowanej uchwa y:
    a. dzia aj ce na terenie Gminy I owa,
    b. prowadz ce zaj cia dla mieszka ców Gminy I owa,
    c. niedzia aj ce w celu osi gni cia zysku,
    d. finansowy wk ad w asny klubu w realizacj  zadania wynosi co najmniej 20%.

3. Tryb przekazywania dotacji :
    termin i sposób przekazania dotacji okre  zapisy umowy wsparcia wykonania zadania.

4. Zadanie powinno by  zrealizowane przy zachowaniu nast puj cych warunków:
    a) klub w okresie otrzymywania dotacji jest zobowi zana do zamieszczenia w swoich
        materia ach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zada  przez Gmin  I owa,
   b) tryb post powania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zada   okre la
       uchwa a Nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 23 marca 2011 r.  i  uchwa a Nr
       82/6/IX/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 pa dziernika  2011 r.



   c) termin realizacji zada  og oszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od
       01 marca  do 30 listopada 2012 r. Dok adne ramy czasowe wykonania ka dego z
       zada  b   szczegó owo okre lone w umowie powierzenia, b  wsparcia zadania.

5. Termin sk adania ofert:
    oferty na realizacj  zada , w zamkni tych kopertach z podaniem tytu u zadania, z dopiskiem
    „SPORT" oraz nazw  klubu nale y sk ada  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego
    2012 r, do godz.15.00, w sekretariacie Urz du Miejskiego w I owej, ul. eromskiego 27.

6. Podwykonawcy: je li podmiot ubiegaj cy si  o dotacj  zak ada podwykonawstwo zadania,
    nale y informacj  o tym zamie ci  we wniosku.

7. Wzór oferty – wniosku o dofinansowanie:
    stanowi za cznik nr 1 do Uchwa y Nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w I owej z dnia 27 pa dziernika
    2011 r.
    Druki ofert mo na pobra  w Urz dzie Miejskim w I owej b  ze strony internetowej:
    www.ilowa.@ilowa.pl
    Do oferty nale y do czy :
    - aktualny odpis z rejestru (wa ny do 3 miesi cy od daty wystawienia), lub odpowiednio wyci g z
      ewidencji lub inne dokument potwierdzaj ce status prawny oferenta i umocowanie osób go
      reprezentuj cych,
    - sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat lub rachunek wyników,
      informacje dodatkowe) za ostatni rok (dotyczy klubów sportowych dzia aj cych co najmniej od 2
      lat),
    - umowa partnerska lub o wiadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1. partnera)

    W przypadku, gdy suma wnioskowanej kwoty dotacji z wniosków pozytywnie  rozpatrzonych
    przekroczy kwot  zaplanowan  na ten cel, Burmistrz zaproponuje   wnioskodawcom kwoty dotacji
    proporcjonalnie pomniejszone o procent przekroczenia   sumy kwot wnioskowanych w stosunku do
    kwoty planowanej w bud ecie.
    Przy z eniu kserokopii danych dokumentów wymaga si  ich potwierdzenia   przez
    oferenta.
    Oferty wraz za cznikami nale y sk ada  w zamkni tych kopertach opatrzonych piecz ci
    podmiotu ubiegaj cego si  o dotacj  oraz nazw  zadania, o wykonanie którego
    wnioskuj cy si  ubiega i dopiskiem „SPORT".

8. Kryteria wyboru oferty:
    a) formalne: spe nienie warunków okre lonych w pkt. 2, terminowo  z enia oferty, jej
        prawid owo  oraz kompletno  co do wymaganego zestawu dokumentów i informacji.
        Nie b dzie rozpatrywana oferta   niekompletna, 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 .
    b) merytoryczna: zgodno  z tre ci  zadania, ilo  beneficjentów,   zapotrzebowanie
        spo eczne na zaproponowane dzia ania, ocena kalkulacji kosztów zadania  pod
        wzgl dem  ich celowo ci i oszcz dno ci oraz efektywno ci dzia , udzia rodków
        w asnych oraz z innych róde  finansowania, zgodno  proponowanych dzia  z celami
        statutowymi wnioskuj cego, dotychczasowe do wiadczenie w realizacji podobnych
        zada .

9. Wyboru oferty dokonuje:
    Burmistrz I owej po zasi gni ciu opinii Komisji Konkursowej, powo anej w trybie
    zarz dzenia przez Burmistrza I owej, która rozpatruje oferty. Do postanowie  w sprawie
    wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwo awczy.



    Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomo ci publicznej na tablicy og osze  w
    Urz dzie Miejskim w I owej oraz w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej miasta
    I owa  na stronie internetowej Urz du Miejskiego w I owej www.ilowa.pl

10.  Warunki realizacji zadania publicznego.
    a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostan  zawarte pisemne umowy na realizacj
         zada  publicznych i udzielenie dotacji .
    b) Wysoko  dotacji dla wybranej oferty okre lona b dzie ka dorazowo w odr bnej  umowie,
        zawartej na czas okre lony. Wysoko  udzielonej dotacji mo e by  inna ni  wnioskowana  w
        ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta   korekty
        kosztorysu realizacji zadania.
    c) Realizacja wykonania zadania podlega  b dzie kontroli przez upowa nionych pracowników
        Urz du Miejskiego zgodnie z  § 10  Uchwa y Nr 36/6/V/11 Rady  Miejskiej   w I owej z dn. 23
        marca 2011 r.
   d) Zleceniobiorca zobowi zany jest do z enia sprawozdania z wykonania zadania  publicznego
       wed ug wzoru okre lonego w Za czniku Nr 2 Uchwa y Nr 36/6/V/11 Rady  Miejskiej w I owej z
       dnia 23 marca  2011 r. w terminie do 30 dni po zako czeniu  realizacji zadania.

owa, dn. 20 stycznia  2012 r.

http://www.ilowa.pl

