OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXVI/188/17 Rady Gminy Ostrówek w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Wójt Gminy Ostrówek
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2018 roku zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Cel Konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i sportu, podejmowanych w celu zaspokojenia potrzeb i zagospodarowania czasu
wolnego mieszkańców Gminy Ostrówek.
Rodzaj zadania
Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zleca się wykonanie zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zad. 1
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn
z terenu Gminy Ostrówek poprzez prowadzenie treningów i udział drużyn różnych
dyscyplin sportowych w rozgrywkach oraz organizacja i udział w imprezach sportoworekreacyjnych”
Zad. 2
„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizacje zawodów sportowych dla
uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrówek i współzawodnictwa sportowego
o tytuł „Najbardziej usportowiona szkoła podstawowa w 2018r.”
Prowadzenie treningów i udział drużyn sportowych w rozgrywkach (chłopcy rocznik
2008-2012).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na dofinansowanie realizacji w/w zadań przeznacza się kwotę 60 000 zł,
- Zadanie 1 – 50 000,00zł
- Zadanie 2 – 10 000,00zł.
Zasady przyznawania dotacji
1. Oferty mogą być składane przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego w wolontariacie wraz
z kopią aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status
prawny oferenta.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016r, poz. 1300/ zał. nr 1.
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Złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Przyznana dotacja będzie przekazywana na podany w ofercie rachunek bankowy.
Dofinansowanie zadania rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy z wybranym
podmiotem.
7. Wójt Gminy Ostrówek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania
z nim umowy i cofnąć dotację, w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową oferenta;
4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gminę Ostrówek
z wyżej wymienionych przyczyn, Gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną
wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania
w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
9. Z dotacji mogą być pokrywane wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.
Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15
grudnia 2018 r.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Ostrówek.
4. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa liczba
uczestników.
5. W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na:
1) zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanych kwot dotacji;
2) prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań
merytorycznych;
3) oszczędne i celowe wydatkowanie środków publicznych.
6. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która
sporządzona zostanie wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2016 r., poz. 1300/.
7. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg.
wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań /Dz. U. z 2016 r., poz. 1300/.
Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu
Gminy w Ostrówku w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs
ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej’’ Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Ostrówku, pokój Nr 15 w godz. 7.15-15.15, tel. 43 841 50 23, 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. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2018r. o godz. 11.00
3. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych
- złożenie oferty po wymaganym terminie
- złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników
- złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony
4. Wybór oferty nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.
5. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
1) zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym;
2) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy
3) planowany wkład rzeczowy, osobowy – świadczenia wolontariuszy, praca społeczna
członków;
4) kwalifikacje osób przy udziale których będą realizowane zadania publiczne;
5) przedstawiona kalkulacje kosztów realizacji zadania;
6) planowany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
7) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w latach poprzednich /rzetelność,
terminowość, sposób rozliczania środków/.
6. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ostrówek spośród
pracowników Urzędu Gminy oraz spośród osób zgłoszonych przez organizacje
pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje biorące udział w konkursie.
7. Kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy zgłaszać do Urzędu Gminy w
Ostrówku, pok. 15, w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Ostrówek.
9. Decyzja o wyborze oferty nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kpa.
10.
Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje
odwołanie.
11.
Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
Koszty realizacji zadania w roku poprzednim
Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
przeznaczono kwotę 40 000 zł.

Ostrówek, dnia 29.12.2017r.

