OGLOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizacj^ zadania publicznego
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057/ oraz w zwiazku
z Uchwala Nr XXI/135/20 Rady Gminy Ostrowek z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie
przyjecia Programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wojt Gminy Ostrowek
oglasza otwarty konkurs ofert na realizacje^ w 2021 roku zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Cel Konkursu
Konkurs ma na celu wylonienie ofert i zlecenie realizacji zadan publicznych z zakresu kultury
fizycznej podejmowanych w celu zaspokojenia potrzeb i zagospodarowania czasu wolnego
mieszkaricow Gminy Ostrowek.
Rodzaj zadania obj^tego konkursem
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
1 o wolontariacie zleca si$ wykonanie zadari publicznych w formie wspierania ich wykonania
wraz z udzieleniem dotacji na dofmansowanie ich realizacji.
Zadania obejmuja popularyzacje wspolzawodnictwa sportowego wsrod dzieci, mlodziezy
i dorostych z Gminy Ostrowek w dyscyplinach sportowych realizowanego w szczegolnosci
poprzez:
1) organizacje zajec i szkoleri sportowych dla dzieci, mlodziezy i doroslych,
2) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla spolecznosci lokalnej,
3) organizowanie wspolzawodnictwa sportowego dzieci, mlodziezy i dorosiych,
4) udzial w zawodach i wspolzawodnictwie sportowym o zasi^gu lokalnym
i ponadregionalnym,
5) kreowanie i popularyzowanie postaw i zachowan spolecznych w oparciu o wartosci
niesione przez kulture fizyczna,
6) promocj^ zdrowego stylu zycia.
Zadanie 1
,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod mieszkancow Gminy Ostrowek
poprzez prowadzenie treningow i wspolzawodnictwo sportowe oraz organizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych"
Zadanie 2

,,Upowszechnianie kultury fizycznej wsrod uczniow szkot podstawowych z terenu
Gminy Ostrowek poprzez organizowanie wspolzawodnictwa sportowego i treningow"
Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj^ zadania
Gmina Ostrowek na realizacje zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
przeznacza kwote w wysokosci 60 000 zl,
- Zadanie 1 - 45 000,00zl
- Zadanie 2 - 1 5 000,00zl

Zasady przyznawania dotacji
1. Do konkursu mog^ przyst^pic organizacje pozarzadowe oraz podmioty okreslone w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie, ktore J^cznie spelniajq nastepuj^ce warunki:
a) zamierzaj^ realizowac zadania na rzecz mieszkaricow Gminy Ostrowek;
b) prowadzq dzialalnosc statutowq w dziedzinie objetej zakresem konkursu;
c) przedstawi^ poprawnie wypemion^ ofert? na stosownym formularzu wraz
z wymaganymi zal^cznikami.
2. Zlozona oferta musi bye zgodna ze wzorem okreslonym Zat^czniku nr 1 do rozporz^dzenia
Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r.
w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadari
publicznych oraz wzorow sprawozdari z wykonania tych zadari /Dz.U. z 2018r, poz. 2057/.
3. Zlozenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Oferty zlozone po terminie nie bed^ rozpatrywane.
5. W przypadku zlozenia oferty niekompletnej, oferent zostanie wezwany do jej uzupelnienia.
Termin uzupelnienia wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.
6. Przyznana dotacja bedzie przekazywana na podany w ofercie rachunek bankowy.
7. Dofmansowanie zadania rozpoczyna sie z chwilq podpisania umowy z wybranym
podmiotem.
8. Wojt Gminy Ostrowek moze odmowic podmiotowi wylonionemu w konkursie podpisania
z nim umowy i cofn^c dotacje, w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres zadania znaczaco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolnosc do czynnosci prawnych;
3) zostaly ujawnione, nieznane wczesniej, okolicznosci podwazaj^ce wiarygodnosc
merytoryczn^ lub fmansowa_ oferenta;
4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjecia dotacji.
9. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gmine Ostrowek
z wyzej wymienionych przyczyn, Gmina moze zarezerwowane srodki przeznaczyc na innq
wylonion^ dodatkowo oferty, na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania
w innym trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie.
10.
Z dotacji moga^ bye pokrywane wydatki bezposrednio zwiazane z realizacj^ zadania.
Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno bye zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15
grudnia 2021 r.
2. Zadanie powinno bye realizowane z najwyzszq starannoscia^ zgodnie z zawart^ umowq
oraz z obowi^zuj^cymi standardami i przepisami.
3. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkahcow Gminy Ostrowek.
4. Zadanie nalezy realizowac w taki sposob, by dzialaniami objeta byla jak najwieksza liczba
uczestnikow.
5. W trakcie realizacji zadania zwraca sie szczegoln^ uwage na:
1) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji;
2) prawidtowe, rzetelne i terminowe sporz^dzanie rozliczen fmansowych i sprawozdan
merytorycznych;
3) oszczedne i celowe wydatkowanie srodkow publicznych.
6. Oferent zobowi^zuje sie do realizacji zadania na zasadach okreslonych w umowie, ktora
sporzqdzona zostanie wg. wzoru stanowi^cego Zal^cznik Nr 3 do rozporz^dzenia
Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r.
w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow umow dotyczqcych realizacji zadan
publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych zadari /Dz.U. z 2018r, poz. 20577.

7. Oferent zobowi^zany jest do zlozenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg.
wzoru stanowi^cego Zal^cznik Nr 5 do rozporz^dzenia Przewodnicz^cego Komitetu do
spraw Pozytku Publicznego z dnia 24 pazdziernika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i
ramowych wzorow umow dotycz^cych realizacji zadari publicznych oraz wzorow
sprawozdah z wykonania tych zadari /Dz.U. z 2018r, poz. 2057/.
Termin skladania ofert
Oferty nalezy skladac do dnia 31.12.2020 r. w sekretariacie Urzedu Gminy w Ostrowku
w zamknietych kopertach z adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs ofert na realizacje
w 2021 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej"
Szczegolowe informacje na temat konkursu mozna uzyskac w Urzedzie Gminy w Ostrowku,
pokqj Nr 15 w godz. 7.15-15.15, tel. 43 8415023, e-mail: oswiataugostrowek@interia.pl.
Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania
wyboru oferty
1. Oceny i analizy ofert dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu nastepujacych bledow formalnych
- zlozenie oferty po wymaganym terminie
- zlozenie blednie wypelnionej oferty lub bez wymaganych zal^cznikow
- zlozenie oferty przez podmiot nieuprawniony
3. Wybor oferty nastqpi niezwtocznie po dokonaniu oceny ofert.
4. Przy wyborze oferty stosowane beda nastepujace kryteria:
1) zgodnosc oferty z ogloszeniem konkursowym:
2) mozliwosc realizacji zadania publicznego przez organizacj^ pozarza_dowa^ lub
podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy
3) planowany wklad rzeczowy, osobowy - swiadczenia wolontariuszy, praca spoleczna
czlonkow;
4) kwalifikacje osob przy udziale ktorych bed^ realizowane zadania publiczne;
5) przedstawiona kalkulacje kosztow realizacji zadania;
6) planowany udzial srodkow wtasnych lub srodkow pochodz^cych z innych zrodel
7) analizy i ocene realizacji zadan publicznych w latach poprzednich /rzetelnosc,
terminowosc, sposob rozliczania srodkow/.
5. Komisja Konkursowa zostanie powotana Zarzadzeniem Wojta Gminy Ostrowek sposrod
pracownikow Urzedu Gminy oraz sposrod osob zgloszonych przez organizacje
pozarzqdowe lub podmioty okreslone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z wyl^czeniem osob reprezentujacych
organizacje bior^ce udzial w konkursie.
6. Kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowej nalezy zglaszac do Urzedu Gminy w
Ostrowku, pok. 15, w terminie do dnia 20 grudnia 2020 r.
7. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wojt Gminy Ostrowek, wynik
wyboru ogloszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogloszeri.
8. Decyzja o wyborze oferty nie jest decyzja administracyjna w rozumieniu przepis6w kpa.
9. Od podjetych decyzji zwi^zanych z rozstrzygnieciem konkursu nie przysluguje odwolanie.
10. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
Koszty realizacji zadania w roku poprzednim
Na realizacje zadan z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
przeznaczono kwote 60 000 zl.
Ostrowek, dnia 04.12.2020r.
mgr/ijBTRyszard Turek

