
Zarz~dzenie Nr 0050.3.2020 
W6jta G iny Siubice 

z dnia 10 s znia 2020 roku 

w sprawie: ogloszenia otwartego ko kursu ofert na powierzenie wykonania 
zadan publicznych w akresie wspierania i upowszechniania 
kultury flZycznej w Gmi I ie Siubice w 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz,!dzie gminnym (t.j. Dz. U. , 2019 r., poz. 506 ze zm.l), art. 11 ust. 2 

i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie (t.j. z. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.2) oraz 
Uchwaly Nr X.70.2019 Rady Gminy Slubice z dnia 29 paidziemika 2019 roku 

I 
w sprawie uchwalenia Rocznego r rogramu W sp6lpracy Gminy Slubice z 
organizacjami pozarz,!dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 
ustawy 0 dzialalnosci pozytku publi1znego i 0 wolontariacie na rok 2020, W6jt 
Gminy Slubice zarz'!dza, co nastt(puje: 

§1 

1. 	 Oglasza sit( otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadan 
publicznych w zakresie wspie ania i upowszechniania kultury fizycznej 
w Gminie Slubice w 2020 r. 

2. 	 Ogloszenie stanowi zal,!cznik d zarz,!dzenia. 

§2 

Ogloszenie 0 otwartym konkursie 0 ert zamieszcza sit(: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt(du Gminy Slubice 

www.ugslubice.bip.org.pl. 
2) na tablicy ogloszen w Urzt(dzie Gminy Slubice, 
3) na stronie intemetowej Gminy lubice www.slubice.org.pl 

§3 

Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z d em podpisania. 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 2019 ., paz. 1309, paz. 1696, paz. 1815, paz. 1 

2Zmiany ustawy opublikowano w Oz. U. z 2019 /"' paz. 1570 

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


" 

Zalqcznik 
do Zarzqdzenia Nr 0050.3.2020 
W6jta Gminy Slubice 
z dnia 10 stycznia 2020 r. 

WOJTG 


dzialaj qC na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, . 5 ust. 4 pkt.l, art. 11 ust.l i ust. 2 oraz art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialal osci poZytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) 

OGLASZA 

OTWARTY fONKURS OF~RT 
NA POWIERZENIE WYK(j)NANIA ZADAN PUBLICZNYCH 

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 
2020 R.: 

I. Rodzaje zadan: 
Dzialania na rzecz mieszkanc6w Gmin Slubice wspierajqce rozw6j kultury fizycznej 
poprzez organizowanie zajyc i wsp61z~wodnictwa sportowego w r6mych dyscyplinach 
sportowych; podnoszenie poziomu sprawnpsci dzieci i mlodzieZy. 
II. Wysokosc srodk6w puhlicznych przefznaczonych na realizacj~ zadania: 
Kwota przewidziana w budzecie na r aliZaCjy calego zadania w 2020 roku wynosi 
58.000,00 zl (slownie: piycdziesiqt osiem siycy zlotych) 
III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. 	 Postypowanie w sprawie dotacji odb){Wac siy bydzie zgodnie z zasadami okreslonymi w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie 
zwanej dalej ustawq (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), a takze w Programie 
wsp61pracy Gminy Slubice z rganizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami 
wymienionymi wart. 3 ust. 3 ws omnianej ustawy na rok 2020 - zwanego dalej 
Programem. 

2. 	 Do zlozenia oferty w konkursie upr wnione Sq organizacje pozarzqdowe oraz podmioty 
wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy. 

3. 	 W6jt Gminy Slubice zastrzega sob'e mozliwosc zmniejszenia wysokosci przyznanego 
dofmansowania w stosunku do wnio kowanej przez oferenta kwoty. 

4. 	 Zlozenie w terminie poprawnie wyp ·onej oferty wraz z zalqcznikami. 
5. 	 Terminowe zlozenie poprawnej i ko pletnej oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem 

dotacji lub przyznaniem dotacji w 0 ekiwanej wysokosci. 
6. 	 Dotacjy na realizacjy zadania otrzyma organizacja, kt6rej oferta zostanie wybrana w 

postypowaniu konkursowym. ~ 
7. 	 W niniejszym konkursie ofert moz zostac dofinansowana jedna oferta, dofinansowana 

wiycej nizjedna oferta lub niedofin sowana zadna z ofert. 
8. 	 Decyzja 0 przyznaniu dotacji nie j st decyzjq administracyjnq w rozumieniu przepis6 

kodeksu postypowania administracy· nego. 
9. 	 Od podjytych decyzji zwi(!Zany h z rozstrzygniyciem konkursu me przysluguje/ 

odwolanie. 

I 
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10. 	 Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem 
niewaZnosci. 

IV. Termin realizacji zadania: 

Termin realizacji zadania - od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku. 


v. 	Warunki realizacji zadania: 
1. 	 Zadanie publiczne nie moze bye realizowane przez podmiot nie bt(d,!cy stron,! umowy, 0 

kt6rej mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, chyba ze umowa ta zezwala na wykonanie 
okreslonej cZt(sci zadania przez taki podmiot. Oferent w takiej sytuacji powinien 
wskazae w ofercie zakres dzialail realizowanych przez ten podmiot. 

2. 	 Podmioty realizuj,!ce zadanie musz'! posiadac niezbt(dne warunki i doswiadczenie w 
realizacji zadail 0 podobnych charakterze, w tym: 

1) kadrt(, 0 ile wymaga tego proponowane zadanie; 
2) bazt( lokalow,! (wlasn,! lub potwierdzon,! umow'! np. najmuluzyczenia) umozliwiaj,!c,! 

realizacjt( zadania, 0 ile wymaga tego proponowane zadanie. Obiekty oraz sprzt(t 
sportowy wykorzystywany do trening6w musi zapewniae bezpieczne upraWlame 
sportu przez adresat6w zadania; 

3) 	 doswiadczenie dotycz,!ce reali,~acji zadania 0 podobnym charakterze. 
3. 	 Dotacja z budZetu Gminy moze zostae przeznaczona na: 

1) delegacje na zawody; 
2) ekwiwalenty st(dziowskie; 
3) transport, noc1egi, wyzywienie (z mozliwie najwit(kszym wykorzystaniem dostt(pnych 

znizek i upust6w, wyl,!cznie na podstawie faktury); 
4) oplaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodnik6w; 
5) zakup sprzt(tu sportowego; 
6) zakup niezbt(dnych materia16w i uslug do realizacji zadania; 
7) koszty obslugi zadania; 
8) w ramach wnioskowanej dotacji mog,! zostac uwzglt(dnione koszty wynagrodzenia 

kadry szkoleniowej (trenerzy); 

9) inne koszty zaakceptowane przez W 6jta Gminy Slubice. 


4. 	 Dotacji nie mozna wykorzystae na: 

1) prowadzenie dzialalnosci gospodarczej; 

2) kary i mandaty wynikle podczas realizacji zadania; 

3) odsetki od nieterminowych platnosci; 

4) koszty prowadzenia biura; 


5. 	 Zakres rzeczowy zadania publicznego powinien koncentrowae sit( mit(dzy innymi na: 
1) prowadzeniu zajt(e sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i mlodziezy na terenie gminy 

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

Szczeg6lowe warunki realizacji zadania okreslone zostan,! w zawartej umowie. 

VI. Termin skladania ofert: 
Oferty sporz'!dzone wg wzoru zamieszczonego w zal,!czniku do Rozporz,!dzenia 
Przewodnicz~cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 paidziemika 2018 roku w 
sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz,!cych realizacji zadail publicznych 
oraz wzor6w sprawozdail z wykonania tych zadail (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) nalezy skladae 
w terminie do dnia 3 lutego 2020 roku do godziny 12.00 w sekretariacie Urzt(du Gminy 



Slubice lub za posrednictwem poczty na a es: Urzqd Gminy Slubice , 09-533 Slubice uL 
Plocka 32. Oferty nalezy skladae w z ·ytej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert 
sport". Na kopercie naleZy zamiescie pieczy1 nag16wkowq podmiotu skladajqcego oferty. W 
przypadku nadeslania oferty pocztq pod uwar y bierze siy daty jej wplywu do Urzydu Gminy 
Slubice. 

Do oferty nalei)' dol~czyc: 
1. 	 Aktualny wyciqg z rejestru sqdowego1 ub odpowiednio wyciqg 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 zobowiqzan finansowych; 

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

oferty; 
5. 	 Aktualny statut; 

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

oraz opatrzona pieczyciq nag16wk0¥fq organizacji. 
2) Zalqczone do oferty kopie dokume1)t6w, dla swej waZnosci mUSZq bye potwierdzone 

"za zgodnose z oryginalem" przez ofobY uprawnione do reprezentacji podmiotu. 
3) Oferty zlozone na drukach innvch niz wskazane w niniejszym ogloszeniu, 

niekompletne oraz zlozone po termihie zostanq odrzucone. 
4) W przypadku przyznania dotaCjit w kwocie nizszej niZ wnioskowana oferent 

aktualizuje harmonogram, kalkulacj koszt6w i opis poszczeg6lnych dzialan. 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyb rze ofert oraz termin dokonania wyborn ofert: 
1. 	 Otwarcie ofert nast,!pi 3 lutego 2020 r. / 
2. 	 W celu oceniania i opiniowania ofert z~ozonych przez organizacje pozarzqdowe w ramach 

ogloszonego konkursu ofert powolyw~a jest komisja konkursowa. 
3. 	 W sklad komisji konkursowej wchodzi t 

1) 3 pracownik6w.l!rzydu G~iny.~lubfce, . 
2) po 1 przedstawlclelu orgamzacJl pozarzqdowych, z zastrzezemem ust. 4. 

4. 	 Komisja konk~rso:va moze dzi~ae bez udzialu przedstawicieli organlzacJl 
pozarz'!dowychJezeh: 	 I, 

1) 	 zadna organizacja nie wskaZe OS6bf o skladu komisji konkursowej, lub 
2) 	 wskazane osoby nie stawi,! siy do . acy w komisji konkursowej w ustalonym terminie, 

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

2d lub art. 15 ust. 2fustawy. I 
5. 	 Czlonkowie komisji konkursowej podpzas rozpatrywania oferty: 

1) 	 oceniaj,!jej poprawnose formalnq t 
Oferty zlozone w terminie podlegaj,! ocenie formalnej, przez co rozumie siy 
weryfikacjy kompletnosci oferty z Ipunktu widzenia wymog6w wynikaj,!cych z ustawy 
oraz zawartych w niniej szym oglo~zeniu. 
Oferty podlegaj,! uzupelnieniu oraz korekcie wyl,!cznie w nastypuj,!cych przypadkach i 
zakresie: / . 

a) uzupelnienia brakuj,!cych podpis6w w przypadku niezgodnosci podpis6w ze 
sposobem reprezentacji okresloeym w statucie/rejestrze; 

b) braku wlasciwych podpis6w po(l zalqcznikami; 



n, ' , 

•... 


c) poswiadczenia za1'lczonych kserokopii dokument6w za zgodnosc z oryginalem; 
d) korekty oczywistej omylki rachunkowej. 

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

Poprawne formalne i zlozone w terminie oferty podlegaj'l ocenie z punktu widzenia 
zgodnosci proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi 
w ogloszeniu 0 otwartym konkursie ofert. Oferty niezgodne z wymogami dotycz'lcymi 
sposobu realizacji zadania publicznego zawartymi w ogloszeniu 0 otwartym konkursie 
ofert, w tym oferty obejmuj'lce realizacjcr zadania niewskazanego w ogloszeniu lub 
oferty niespelniaj'lce warunk6w realizacji zadania wskazanych w ogloszeniu, nie 
podlegaj'l dalszej ocenie. 

3) 	 Dokonuj'l oceny merytorycznej zlozonej oferty pod k,!tem: 
a) mozliwosci realizacji zadania publicznego przez organizacjcr pozarz'ldow'l, 
b) przedstawionej kalkulacji koszt6w realizacji zadania publicznego, 
c) udzialu srodk6w finansowych wlasnych lub srodk6w pochodz,!cych z innych Zr6del 

w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, 
d) planowanego przez organizacjcr pozarz'ldow'! wkladu osobistego, 
e) sposobu realizacji dotychczas zleconych zadan publicznych, 
Komisja konkursowa dokonuje oceny zlozonych przez organizacje pozarz'!dowe ofert 
na formularzu oceny ofert. 

6. 	 Komisja konkursowa moze z,!dac od oferent6w dodatkowych wyjasnien dotycz'lcych 
tresci zlozonych ofert. 

7. 	 Komisja proponuje podzial srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacjcr zadania 
pomicrdzy poszczeg6lne oferty, bior'lc pod uwagcr wyniki ich oceny. 

8. 	 Na podstawie dokonanej oceny komisja sporz'ldza sprawozdanie z oceny ofert, kt6re 
przekazuje W6jtowi Gminy Slubice, w terminie 14 dni od uplywu terminu skladania ofert. 

9. 	 Ostatecznego wyboru ofertly, wraz z podjcrciem decyzji 0 wysokosci kwoty przyznanej 
dotacji, dokonuje W6jt Gminy Slubice. 

10. Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zawiera w szczeg6lnosci: 
1) nazwcr oferent6w/a; 
2) nazwcr zadania publicznego; 
3) wysokosc przyznanych srodk6w; 
4) informacje 0 ofertach niepodlegaj'lcych ocenie. 

11. Informacja 0 wynikach otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie 
intemetowej - www.ugslubice.bip.org.pl, www.slubice.org.pl, na tablicy ogloszen w 
siedzibie Urzcrdu Gminy Slubice. Uczestnicy konkursu, kt6rych oferty zostaly wybrane, 
powiadomieni zostan'l pisemnie 0 terminie zawarcia umowy. 

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego 
konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i zwi~zane 
z nimi koszty, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem wysokosci dotacji przekazanych 
organizacjom pozarz~dowym i podmiotom, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytku publicznego i 0 wolontariacie 
W 2019 roku W6jt Gminy Slubice przekazal jedn,! dotacjcr dla organizacji pozarz,!dowej na 
zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokosci 
56000 zl. . 

1 lVski 

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



