
OTWARTY KONKURS
NA WSPARCIE WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podstawie § 5 pkt 1 litera a,b ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Koniecpol z
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącl,rni działalność pożytku
publicznego nalata2013-20l4;' zatwierdzonęgo Uchwałą Nr XXIY/I73l12 Rady Miejskiej w
Koniecpolu z dnia29listopada 2012r.orazustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożrku
publicznego i wolontariacie l j.tDz.U. z 2010r.Nr 234 poz.1536 zpóż. zm./.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

ogłasza otlvarty konkurs
na wsparcie wykonania zadania publicznego obejmującego zadania w obszarze kultury

ftzycznej, sportu i rekreacji i zutięane z tym działania dotyczące profilaktyki
przeciwalkoholowej realizowane poptzęz,.

-szkolenie dzieci i młodzieży w róźnych dyscyplinach sporlu,
-upowszechnianie sporlu i rekreacji poprzez organizowanie zajęó, zawodów oraz imprez
sporlowych i rekeacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,

-promowanie zdrowego stylu życia.

I. Na przedstawione do realizacji zadania zamańający przeznacza środki publiczne w wysokości:
150.000,00 zł.

II. Zasady ptzyznawania dotacji :

1 .Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoztaczte z przyznaniem dotacji,
2.Kwota przyznanej dotacji może być ńższa od okreśionej w ofercie .

III. Termin i waruŃi realizacj i zadania :

1. Realizację powyższych zadań przewiduje się od dnia podpisania umowy do 3lgrudnia
2014 r-

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną okeślone w umowie o wykonanie zadania.
3. Podmiot realizulący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w

szczególności ustały o ochronie danych osobowych oraz ustawy o finansach publicznych.
4. Srodki uzyskane z dotacji na realizację zadania mogą byó przeznaczone na finansowanie lub

dofinansowanie wydatków z tl.tułu:
a) zakupu sprzętl, odzieży i obuwia spofiowego
b) pokrycia kosńów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
c) pokycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
d) pokycia kosztów utrzymania obiektów sportowych dla celów szkolenia spońowego,
e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
1) wynagrodzenia dla zawodników,
g) realizacji programów szkolenia sportowego

5. Z dotacj i nie mogąbyć finansowane lrtb dofinansowane wydatki z tytńl:
a) transferu zawodnika z innego klŃu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby z
nim zrzeszone,
c) zobowiązań beneficjenta z zaciąniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów
wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,



d) kosztów, które poniósł beneficjent na re alizację zadania przed zawarciem umo\ły o
udzielenie dotacji,

IV. Termin składania ofert:

Ofefty należy składaó w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w
nieprzekaczalnym terminie do dnia 27.02.201,1r. do godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i
Gminy Koniecpol w kancelarii (pokój rrr 15a).
Oferlę moźna także przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy 42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6.Ą .

Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną
O terminie ńożęnia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty należy składaó z adnotacją: ,,Otwarty konkurs na wsparcie wykonania zadania
publicznego obejmującego zadania rv obszarze kultury fizycznej ,sportu i rekreacji i z,łiązane
z Ęm działania dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej realizowane poprzez;
-szkolenie dzieci i młodzieĘ w różnych dyscyplinach sportu,
-upowszechnianie spońu i rekreacji poprzez organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu Iokalnym i ponad lokalnym,
-promowanie zdrowego stylu życia".

Konkurs na dotacj e 2014r.
Oferty niekomplętnę i złożone po terminie nie będą rozpatryłvane.
Oferly niespełniające wymogów koŃursowych podlegają odrzuceniu.

V. Tryb wyboru ofert:

l.Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Koniecpol - Komisja KoŃursowa.

2.Wybór oferty zatwierdza Burmistrz.
3.0d podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie intemetowej

Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Informację w formie pisemnej otrzymują wszyscy uczestnicy konłursu.

5.Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowT według wzoru okeślonego w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 5 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferly i ramowego wzoru umo\i,/y dotyczących rodzaju zadania publicznego oIaz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania ( t. j. Dz.U.z2OtI r.Nr6,poz.25 zpóź, zm.).

6,Przyznana dotacja może byc przeznaczona na realizację zadania po podpisaniu umowy.

Kryteria sto§owane przy dokonywaniu wyboru oferĘ:

1. Merltoryczna wartość zadania.
2. Wymieme korzyści płynące dla mieszkańców Gminy, w tym:

a/zapottzebowanie społeczne dla mieszkańców Gminy,
b/adres zadania, środowisko i liczba osób objętych zadaniem,

3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów.
4. Perspektywy kontynuacj i projektu.
5. Dokonanie podmiotu w obszarze tematyki zadania kompetencje i doświadczenia organizacyjne

podmiotów.
6. Dotychczasowa współpraca podmiotu z Gminą zgodność tematyki i zakresu oferty z celami

statutowymi podmiotu.
VI. Kompletność i prawidłowość złożonej oferly.



Oferly zostaną rozpatzone do dnia 04.03.2014r.
Oferent, którego wniosek nie spełnia wymogów lub stwierdzone zostały inne braki lub wady
wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia ma możliwośó ich
uzupełnienia.

W roku 2013 Gmina zrealizowała niżej okeślone zadania publiczne :

,,Otwarty koŃurs na wsparcie wykonania zadania publicznego obej muj ąceg o zadania w obszarze
kultury fizycznej ,sportu i rekreacj i i zwięane z tym działania dotyczące profilaktyki
przeciwalkoholowej realizowane poprzez,.
-szkolenie dzlęci i Ńodzieży w różnych dyscyplinach sporlu,
-upowszechnianie sporlu i rekeacji poprzez otganizowanie zajęć, zalvod§w oraz imprez
sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
-promowanie zdrowego stylu życia".
Wysokośó dotacji w 2013 roku na powyższe zadania przekazu\e przez Gminę realizuj ącej je
organizacji pozarządowych wynosiła 1 60.000,00 zł.

VII. Oferla konkursowa:

Powinna być przygotowala zgodnie ze wzorem oferty dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy
Koniecpol pok. Nr.18 lub na stronie intemetowej Urzędu: www.koniecpol.pl

Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zahes rzeczowy zadania publicznego proponov/anego do realizacj i,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informacj ę o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust.3 ustawy o działalności poźytku publicznego i wolontariacie skłaclających ofertę w
zakresie którego dotyczy zadanie publiczne,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania
pochodzących z innych źródeł,

-deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

VIII. Warunki umowy:
1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć do pracownika Urzędu na samodzielnym
stanowisku ds. Rolnictwa, Zdrovńa, Organizacji pozarządowych, Strży OSP w Urzędzie Miasta i
Gminy w Koniecpolu pok. Nr 18 następujące dokumenty:
-aktualny odpis rejestru/ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia/,
-w przypadku przyznania dotacj i w wysokości innej niż wnioskowana powinien zostaó
dostarczony harmonogram realizacji zadania wraz z korektą kosztorysu projektu.

2.Wyłoniony oferent zobowiązany jest do otwarcia wyodrębnionego rachuŃu bankowego na
środki otrzymane w związku z dotowan}łni zadaniami,

IX. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zastrzega sobie prawo:
-odwolania konkursu bez podania przyczyny.
-przesunięcie terminu składania ofert,
-zmiany terminu składania ofert,
-dokonania zmian w kwotach zaręzerwowanych na realizację zadań dodatkowych.
X. Informacj i na temat waruŃów i moźliwości uzyskania dotacj i udziela P Olga
18 Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, tel 034 3551_881:884 w.114.
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