
OGLOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z pzn. zm.) oraz Uchwaly Nr
XX/137/20I2 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2012r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu wspofpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzqdowymi oraz
podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego.

Wojt Gminy Ostrowek
oglasza of warty konkurs ofert

na roali/acjy w 2016 roku zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu

Cel Konkursu

Konkurs ma na celu wylonienie oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu
kullury fizycznej i sportu, podcjmowanego w celu zaspokojenia potrzcb i zagospodarowania
czasu wolnego mieszkancow Gminy Ostrowek.

Rodzaj zadania

Zgodnie z art.5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie zleca si? wykonanie zadari publicznych w formic wspierania ich
wykonania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zad. 1.
I pirn s/ei-hniariH' kultury fizycznej i sportu us rod dzieci, mlodziezy, kobiet i mezczyzn

z terenu Gminy Ostrdwek poprzez prowadzenie treningtiw i udzial druzyn roznych
dyscyplin sportowych w rozgrywkach oraz organizacja i udzial w imprezach sportowo-
rckreacyjnych"

Zad.2
..Upowszcchnianie kultury fizycznej poprzez organizacje zawoddw sportowych dla
ucznidw szk61 podstawowych z terenu Gminy Ostrowek i wspoizawodnictwa sportowego
o tytul ,,Najbardziej usportowiona szkola podstawowa w 2016r."

Na dofinansowanie realizacji w/w zadari przeznacza si? kwot? 40 000 zl,
-Zadaniel-35000,00zi
-Zadanie2- 5 000,OOzL

Zasady przyznawania dotacji

1. Oferty moga^ bye skladane przez podmioty uprawnione, o ktorych mowa w art. 3. ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o dzialalnosci pozytku publicznego w wolontariacie wraz z
kopiq. aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji potwierdzaj^cej status prawny
oferenta.



2. Zlozenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest rownoznaczne z przyznanicm dotacji

3. Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Ostrowek w
oparciu o kryteria okreslone w niniejszym ogloszeniu, W zwi^zku z §15.1. Wicloletniego
programu wspolpracy Gminy Ostrowek z organizacjami pozarzajJowymi oraz innym
podmiotami prowadzqcymi dzialalnosc pozytku publicznego do dnia 15 stycznia 2016r.
mozna zglaszac kandydatow do reprezentowania organizacji pozarzq_dowych w pracach
Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

4. Przyznana dotacja bedzie przekazywana na podany w ofercie rachunck bankowy

5. Szczegofowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania rcguluje
umowa pomiedzy Gmina^a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Wqjt Gminy Ostrowek moze odmowic podmiotowi wylonionemu w konkursie podpisania
z nim umowy i cofn^c dotacji?, w przypadku, gdy:
a) rzeczywisty zakres zadania znacz^co odbiega od opisanego w ofercie,
b) podmiot lub jcgo reprezentanci utracili zdolnosc do czynnosci prawnych,
c) zostaJy ujawnione, nieznane wczesniej, okolicznosci podwazaja^ce wiarygodnosc
merytoryczna_ lub finansowa^oferenta,
d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyj^cia dotacji.

7. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Gmin? Ostrowek
z wyzej wymicnionych przyczyn, Gmina moze zarezerwowane srodki przeznaczyc na inna^
wylonion^ dodatkowo ofertQ, na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w
innym trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

8. Z dotacji moga_ bye pokrywane wydatki bezposrednio zwia^zane z realizacje zadania,

Terminy i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno bye zrcalizowane w terminie od dnia 1 lutego do 16 grudnia 2016 r.
Oferent powinien wykazac si$ zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi koniecznymi z punktu
widzcnia realizacji zadania.
Zadanie nalezy realizowac z najwyzsz^ starannosciq. zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych i prawem zamowieri publicznych.
Dofinansowanie zadania rozpoczyna si? z chwila^ podpisania umowy z wybranym podmiotem

Termin skiadania ofert

Oferty nalezy skladac do dnia 28 stycznia 2016r. do godz. 12.00 w sekretariacie Urzedu
Gminy w Ostrowku w zamknietych kopertach z adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs
ofert - upowszechnianie kultury fizycznej" na druku wg wzoru okreslonego w rozporza,dzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 201 Or. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania pubiicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U.z 201 I r Nr 6, poz. 25/



Szczegolowe informacje na temat konkursu mozna uzyskac w Urz^dzie Gminy w Ostrowku,
pokqj Mr 15 w godz. 7.15-15.15, tel. 43 841 5023, e-mail: oswiataugostrowek@interia.pl.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin
dokonania wyboru oferty

1. Oceny i analizy ofert dokonujc komisja konkursowa powolana przez Wqjta Gminy
Ostrowek

2. Otwarcie ofert nastaj>i w dniu 29 stycznia 20 1 dr. o godz. 11.00
3. Ofcrta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu nastejmjqcych bi^dow

formalnych
- zlozenie oferty po wymaganym terminie
- zJozenie biednie wypelnionej oferty lub bez wymaganych zafycznikow
- zlozenie oferty przez podmiot nicuprawniony

4. Wybor oferty nastajii niezwJocznie po dokonaniu oceny ofert.
5. Przy wyborze oferty stosowane b?dq nast^puja^ce kryteria:

a/ mozliwosc realizacji zadania publicznego przez organizacj? pozarza^dowq lub
podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy
b/ przedstawiona kalkulacje kosztow realizacji zadania
c/ kwalifikacje osob przy udziale ktorych b?da^ realizowane zadania publiczne
d/ analiz? i ocen? realizacji zadan publicznych w latach poprzednich/ rzetelnosc,

terminowosc, sposob rozliezania srodkow/
e /planowany udzial srodkow wtasnych lub srodkow pochodz^cych z innych zrodet
oraz planowany wklad rzeczowy, osobowy - - swiadczenia wolontariuszy, praca
spoleczna czlonkow

6. Deeyzja Komisji o wyborze oferty nie jest dccyzja, administracyjna, w rozumieniu
przepisow kpa

7. Od podJQtych decyzji zwiazanych z rozstrzygni^ciem konkursu nie przysluguje
odwolanie.

8. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Na realizacj? zadari z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015
przeznaczono kwot£ 40 000 zi.


