
Zarz~dzeni Nr 0050.1.2022 

W6jta G iny Siubice 


z dnia 4 sty znia 2022 roku 


w sprawie: 	ogloszenia otwartego ko kursu ofert na powierzenie wykonania 

zadan publicznych w z kresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej w Gmi ie Siubice w 2022 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 kt 2 ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 

o samorz,!-dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.'), art. 11 ust. 2 

i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 wietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku 

publicznego i 0 wolontariacie (t.j. D . U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.2
) oraz 

Uchwary Nr XXXI.2 07 .2021 Rady miny Slubice z dnia 25 listopada 2021 

roku w sprawie uchwalenia Roczneg Programu Wsp6lpracy Gminy Slubice z 

organizacjami pozarz,!-dowymi oraz p dmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 

ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicz ego i 0 wolontariacie na rok 2022, W6jt 

Gminy Slubice zarz'!-dza, co nastypuje: 

§1 

1. 	 Oglasza siy otwarty konkurs o}ert na powierzenie wykonania zadan 
I 

publicznych w zakresie wSPieral ' a i upowszechniania kultury fizycznej 
w Gminie Slubice w 2022 r. 

2. Ogloszenie stanowi zal,!-cznik do z z,!-dzenia. 

1) 	w Biuletynie Informacji P~blicznej Urzydu Gminy Slubice 
www.ugslubice.bip.org.pl. I 

2) 	na tablicy ogloszen w Urzydzie Gm~ny Slubice, 
3) 	na stronie intemetowej Gminy Slub ce www.slubice.org.pl 

3 

Zarz,!-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021 r., poz. [ 834 
2 Zmiany ustawy opublikowano : w Dz. U. z 2019 r., poz. 12020, w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, p z. 1243 i poz. 
1535 

www.slubice.org.pl
www.ugslubice.bip.org.pl


Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.1.2022 
Wajta Grniny Slubice 
z dnia 4 stycznia 2022 r. 

WOJT GM Y SLUBICE 

dzialajqc na ~odstawie ~rt. ~ ust. 1 pkt 17, a~. 5 us~..4 pkt.1, art. II ~st.1 i us~. 2 oraz a~. 1.3 
ustawy z dma 24 kWletma 2003 r. 0 dzialalnoscl pozytku pubhcznego 1 wolontanacle 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) 

OGLASZA 

OTWARTY K<j)NKURS OFERT 

NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADAN PUBLICZNYCH 


W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOW ZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 

W 2 22 R: 


I. Rodzaje zadan: 
Dzialania na rzecz mieszkanc6w Gminy wspierajqce rozw6j kultury fizycznej 
poprzez organizowanie zajyc i wsp61zawo~nictwa sportowego w r6znych dyscyplinach 
sportowych; podnoszenie poziomu sprawnosoi dzieci i mlodziezy. 
II. Wysokosc srodk6w puhlicznych przezn~czonych na realizacjt; zadania: 
K wota przewidziana w budzecie na reaqzacjy calego zadania w 2022 roku wynosi 
60.000,00 zl (slownie: sZeScdziesiqt tysiycy zlotych) 
III. Zasady przyznawania dotacji: t 


I. 	 Posty~owani~ w spra,:"ie .dotacji odbyw~ siy b5~zie zgodnie z .zasadarr:i okreslon.Yrr:i w 
ustawle z dma 24 kWletma 2003 r. 0 dZl lalnoscl pozytku pubhcznego 1 wolontanacle 
zwanej dalej ustawq (t.j. Dz. U . z 202 0 r. , poz. 1057 ze zm.), a talcte w Programie 
wsp6lpracy Gminy Slubice z org izacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 wspo ianej ustawy na rok 2022 - zwanego dalej 

Programen:. . .1 .. . 
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2. 	 Do zlozema oferty w konkursle uprawnl ne Sq orgamzacJe pozarzqdowe oraz podmlOty 
wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy. 

3. 	 W6jt Gminy Slubice zastrzega sobie mozliwosc zmniejszenia wysokosci przyznanego 
dofin~sowania ~.stosunku d? wniosk~wF.ej przez oferenta kwot~. . 

4 . 	 Zlozeme w termlme poprawnle wypelmo~eJ oferty wraz z zalqczmkaml. 
5. 	 Terminowe zlozenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem 

dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokosci. 
6. 	 Dotacjy na realizacjy zadania otrzyma brganizacja, kt6rej oferta zostanie wybrana w 

postypowaniu konkursowym . I 
7. 	 W niniejszym konkursie ofert moze zostac dofinansowana jedna oferta, dofinansowana 

wiycej nit jedna oferta lub niedofinansowba zadna z ofert. 
8. 	 Decyzja 0 przyznaniu dotacji nie jest d cyzjq administracyjnq w rozurnieniu przepis6w 

kodeksu postypowania administracyjnego~ 
9. 	 Od podjytych decyzji zwiqzanych z rozstrzygniyciem konkursu nie przysluguje 

odwolanie. 

http:wniosk~wF.ej


10. Warunkiem przekazania dotacji jest zaJ arcie umowy w formie pisemnej pod rygorem 
niewaZnosci . 

IV. Termin realizacji zadania: 
Termin realizacji zadania - od daty podpisani umowy do 31 grudnia 2022 roku. 

V. 	 Warunki realizacji zadania: 
1. Zadanie publiczne nie moze bye realizo ane przez podmiot nie b((dqcy stronq umowy, 0 

kt6rej mowa wart. 16 ust. 1 usta I' chyba ze umowa ta zezwala na wykonanie 
okreslonej cz((sci zadania przez taki podmiot. Oferent w takiej sytuacji powinien 
wskazae w ofercie zakres dzialan realiz9wanych przez ten podmiot. 

2. 	 Podmioty realizujqce zadanie mUSZq 90siadae niezb((dne warunki i doswiadczenie w 
realizacji zadan 0 podobnych charakterzF' w tym: 

1) kadr((,o ile wymaga tego proponoware zadanie; 
2) baz(( lokalowq (wlasnq lub potwierdl onq umOWq np. najmuluzyczenia) umozliwiajqcq 

realizacj(( zadania, 0 ile wymaga t go proponowane zadanie. Obiekty oraz sprz((t 
sportowy wykorzystywany do tren ng6w musi zapewniae bezpieczne uprawianie 
sportu przez adresat6w zadania; 1
3) 	 doswiadczenie dotyczqce realizacji z~dania 0 podobnym charakterze. 

3. 	 Dotacja z budzetu Gminy moze zostae p,rzeznaczona na: 
1) delegacje na zawody; 
2) ekwiwalenty s((dziowskie; 
3) transport, noclegi , wyzywienie (z mazliwie najwi((kszym wykorzystaniem dost((pnych 

znizek i upust6w, wylqcznie na pods awie faktury); 
4) oplaty licencyjne, startowe oraz ube pieczenia zawodnik6w; 
5) zakup sprz((tu sportowego; 
6) zakup niezb((dnych materia16w i usl g do realizacji zadania; 
7) koszty obslugi zadania; 
8) w ramach wnioskowanej dotacji m gq zostae uwzgl((dnione koszty wynagrodzenia 

kadry szkoleniowej (trenerzy); 

9) inne koszty zaakceptowane przez Wt' jta Gminy Slubice. 


4. 	 Dotacji nie mozna wykorzystae na: 

1) prowadzenie dzialalnosci gospodarc ej; 

2) kary i mandaty wynikle podczas rea~izacji zadania; 

3) odsetki od nieterminowych platnosc, ; 

4) koszty prowadzenia biura; I 


5. 	 Zakres rzeczowy zadania publicznego I?owinien koncentrowae si(( mi((dzy innymi na: 
1) prowadzeniu zaj((e sportowo- rekreckyjnych dla dzieci i mlodziezy na terenie gminy 

Slubice; 
2) czynnym udziale w rozgrywkach w rupach: dzieci, mlodziezy i doroslych; 
3) propagowaniu aktywnosci ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego; 
4) propagowaniu sportu. 

Szczeg610we warunki realizacji zadania okr slone zostanq w zawartej umowie. 

VI. Termin skladania ofert: j
Oferty sporzqdzone wg wzoru zamie zczonego w zalqczniku do Rozporzqdzenia 
Przewodnicz<}cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 pazdziemika 2018 roku w 
sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadan publicznych 
oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych Izadan (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) nalezy skladae 
w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urz((du Gminy 



Slubice lub za posrednictwem poczty na a$es: Urzqd Gminy Slubice , 09-533 Slubice ul. 
Plocka 32. Oferty nalezy skladae w zam· iytej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert 
sport". Na kopercie nalezy zamiescie piecz e nagl6wkowq podmiotu skladajqcego oferty. W 
przypadku nadeslania oferty pocztq pod uw gy bierze siy daty jej wplywu do Urzydu Gminy 
Slubice. 

Do oferty nalezy dol~czyc: 
1. 	 Aktualny wyciqg z rejestru sqdowego lub odpowiednio WYClqg z ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzajqce status rawny oferenta i umocowanie os6b go 
reprezentujqcych do skladania w imie?iu tej organizacji oswiadczen woli w zakresie 
nabywania praw i zaciqgania zobowiqzaf finansowych; 

2. 	 Sprawozdanie merytoryczne i finansowel_za ostatni rok; 
3. 	 Oswiadczenie 0 braku zaleglosci wobec karbu Panstwa (Urzydu Skarbowego, ZUS); 
4. Zaswiadczenie z banku 0 aktualnym n I merze konta bankowego podmiotu skladajqcego 

oferty; 
5. Aktualny statut; 

Pouczenie: 
1) Oferta powinna bye podpisana prz z osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 

oraz opatrzona pieczyciq nagl6wkoq organizacji. 
2) Zalqczone do oferty kopie dokurne+6w, dla swej waZnosci mUSZq bye potwierdzone 

"za zgodnose z oryginalem" prze.z o~oby u~~awnione do reprez~n~a~ji podmiotu. . 
3) Oferty zlozone na drukach Innych mz wskazane w mmeJszym ogloszemu, 

niekompletne oraz zlozone po termi ' ie zostanq odrzucone. 
4) W przypadku przyznania dotacji w kwocie nizszej niz wnioskowana oferent 

aktualizuje harmonogram, kalkulacj koszt6w i opis poszczeg6lnych dzialan. 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wYb1rze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 
1. 	 Otwarcie ofert nastqpi 28 stycznia 2022 r. 
2. 	 W celu oceniania i opiniowania ofert zlrzonych przez organizacje pozarzqdowe w ramach 

ogloszonego konkursu ofert Powolywan1a jest komisja konkursowa. 
3. 	 W sklad komisji konkursowej wchodzi: 

1) 3 pracownik6w Urzydu Gminy Slubice, 
2) po. 1. przedstawicielu organizacji P?zrr,zqdowych, z ~astrzezeniem us~. ~ .. 

4. 	 KOmlSja konk~rso:va moze dztalr C bez udztalu przedstawlcleh orgamzacJl 
pozarzqdowych Jezeh: 

1) zadna organizacja nie wskaze os6b do skladu komisji konkursowej, lub 
2) wskazane osoby nie stawiq siy do pr~cy w komisji konkursowej w ustalonym terminie, 

lub t 
3) 	 osoba wybrana do komisji konkursowej podlega wylqczeniu na podstawie art. 15 ust. 

2d lub art. 15 ust. 2fustawy. 
5. 	 Czlonkowie komisji konkursowej podc as rozpatrywania oferty: 

1) oceniajq jej poprawnose formalnq 
Oferty zlozone w terminie podl gajq ocenie formalnej, przez co rozumie siy 
weryfikacjy kompletnosci oferty z p nktu widzenia wymog6w wynikajqcych z ustawy 
oraz zawartych w niniejszym ogloszbiu. 
Oferty podlegajq uzupelnieniu oraz Iorekcie wylqcznie w nastypujqcych przypadkach i 
zakresie: 

a) uzupelnienia brakujqcych podp~s6w w przypadku niezgodnosci podpis6w ze 
sposobem reprezentacji okreslonyr w statucie/rejestrze; 

b) braku wlasciwych podpis6w pod i alqcznikami; 



c) poswiadczenia zal'lczonych ksero opii dokwnentow za zgodnosc z oryginalem; 
d) korekty oczywistej omylki rach oweJ. 

2) 	 Oceniaj'l zgodnosc proponowanego ofercie sposobu rea1izacji zadania z wymogami 
zawartymi w ogloszeniu. 

Poprawne forma1ne i zlozone w te inie oferty pod1egaj'l ocenie z punktu widzenia 
zgodnosci proponowanego w ofercie s osobu realizacji zadania z wymogami zawartymi 
w ogloszeniu 0 otwartym konkursie 0rert. Oferty niezgodne z wymogami dotycz'lcymi 
sposobu realizacji zadania pub1icznegr zawartymi w ogloszeniu 0 otwartym konkursie 
ofert, w tym oferty obejmuj'lce rea11'IZaCjy zadania niewskazanego w ogloszeniu 1ub 
oferty niespelniaj'lce warunkow rea izacji zadania wskazanych w ogloszeniu, me 
pod1egaj'l da1szej ocenie. 

3) 	 Dokonuj'l oceny merytorycznej zlozo~ej oferty pod k'ltem: 
a) moz1iwosci rea1izacji zadania publicznego przez organizacjy pozarz'ldow'l, 
b) przedstawionej ka1ku1acji koszto~ realizacji zadania pub1icznego, 
c) udzialu srodkow finansowych wlasnych 1ub srodkow pochodz'lcych z innych :irodel 

w stosunku do wnioskowanej kWQ~y dotacji, 
d) p1anowanego przez organizacjy pdzarz'ldow'l wkladu osobistego, 
e) sposobu rea1izacji dotychczas zledonych zadan pub1icznych, 
Komisja konkursowa dokonuje ocen~ zlozonych przez organizacje pozarz'ldowe ofert 
na formu1arzu oceny ofert. 

6. Komisja konkursowa moze z'ldac od oferentow dodatkowych wyjasnien dotyczqcych 
tresci zlozonych ofert. 

7. 	 Komisja proponuje podzial srodkow fi ansowych przeznaczonych na rea1izacjy zadania 
pomiydzy poszczego1ne oferty, bior'lc Pfd uwagy wyniki ich oceny. 

8. 	 Na podstawie dokonanej oceny komi ja sporz'ldza sprawozdanie z oceny ofert, ktore 
przekazuje Wojtowi Gminy Slubice, w erminie 14 dni od uplywu terminu skladania ofert. 

9. 	 Ostatecznego wyboru ofert/y, wraz z odjyciem decyzji 0 wysokosci kwoty przyznanej 
dotacji, dokonuje Wojt Gminy Slubice.1 

10. Ogloszenie wynikow otwartego konkurku ofert zawiera w szczego1nosci: 
1) nazwy oferentow/a; 
2) nazwy zadania pub1icznego; 
3) wysokosc przyznanych srodkow; 
4) 	 informacje 0 ofertach niepod1ega''lcych ocenie. 

11. Informacja 0 wynikach otwartego k nkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej - www.u slubice.bi .or ·, 1, www.s1ubice.org.p1, na tab1icy ogloszen w 
siedzibie Urzydu Gminy Slubice. Ucz stnicy konkursu, ktorych oferty zostaly wybrane, 
powiadomieni zostan'l pisemnie 0 term nie zawarcia umowy. 

VIII. Zrealizowane przez organ admin~~traCji publicznej w .oku ogloszenia otwartego 
konkursu ofert i w roku poprzednim zarania publiczne tego samego rodzaju i zwi~zane 
z nimi koszty, ze szczegolnym uwz~l~dnieniem wysokosci dotacji przekazanych 
organizacjom pozarz~dowym i podmiot~m, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytk;u publicznego i 0 wolontariacie 
W 2021 roku W ojt Gminy Slubice przek~zal jedn'l dotacjy d1a organizacji pozarz'ldowej na 
zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania ku1tury fizycznej w wysokosci 
59000 zl. 

www.s1ubice.org.p1
http:slubice.bi

