
Zarządzenie
Wójta

z dnia 19

Nr 0050.15.2019
( m i n y Słubice

go 2019 rokulutei

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu
zadań publicznych w
kultury fizycznej w Gm

ofert na powierzenie wykonania
zakresie wspierania i upowszechniania
nie Słubice w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2
0 samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
1 art. 13 ust. l ustawy z dnia 24
publicznego i o wolontariacie (t.j.
Uchwały Nr XLII.238.2018 Rady
w sprawie uchwalenia Rocznego
organizacjami pozarządowymi oraz
ustawy o działalności pożytku publi
Gminy Słubice zarządza, co następuje

pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
z 2018 r., póz. 994 ze zm.1), art. 11 ust. 2
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

. U. z 2018 r., póz. 450 ze zm.2) oraz
Słubice z dnia 14 listopada 2018 roku

rogramu Współpracy Gminy Słubice z
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

icknego i o wolontariacie na rok 2019, Wójt

Grniny

1. Ogłasza się otwarty konkurs
publicznych w zakresie wspierania
w Gminie Słubice w 2019 r.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia.

ofertOgłoszenie o otwartym konkursie
1) w Biuletynie Informacji

www.ugslubice.bip.org.pL
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Ghiiny
3) na stronie internetowej Gminy Shibice

Zarządzenie wchodzi w życie z dniera podpisania.

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., póz. 1000, póz. 1349, póz. 1432, póz. 2500
Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., p

póz. 37

ofert na powierzenie wykonania zadań
i upowszechniania kultury fizycznej

§2

zamieszcza się:
Publicznej Urzędu Gminy Słubice

Słubice,
www.slubice.org.pl

V
mgrJajó/k Kozłowski

z. 650, póz. 723, póz. 1365 i Dz. U. z 2019 r..



WÓJT GMINY SŁUBICE

działając na podstawie art. 4 ust. l pkt 17,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
U. z 2018 r., póz. 450 ze zm.)

art. 5 ust. 4 pkt.l, art. 11 ust.l i ust. 2 oraz art. 13
i pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.

OG

OTWARTY
NA POWIERZENIE WYKONANIA
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA

ONKURS OFERT
NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

KULTURY FIZYCZNEJ W
019 R.:

I. Rodzaj e zadań:
Działania na rzecz mieszkańców Gminy
poprzez organizowanie zajęć i współzawo
tenis stołowy, koszykówka i inne; podnoszenie
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych
Kwota przewidziana w budżecie na re;ilizację
56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tyś
III. Zasady przyznawania dotacji:

póz.

1. Postępowanie w sprawie dotacji odbyw
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o c
zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2018 r.
Gminy Słubice z organizacjami pożarze
ust, 3 wspomnianej ustawy na rok 2019

2. Do złożenia oferty w konkursie
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Wójt Gminy Słubice zastrzega sobie
dofinansowania w stosunku do wni

4. Złożenie w terminie poprawnie wypeł
5. Terminowe złożenie poprawnej i komp

dotacji lub przyznaniem dotacji w
6. Dotację na realizację zadania otrzym

postępowaniu konkursowym.
7. W niniejszym konkursie ofert może z

więcej niż jedna oferta lub
8. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest

kodeksu postępowania administracyjnego
9. Od podjętych decyzji związanych

odwołanie.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.15.2019
Wójta Gminy Słubice
z dnia 19 lutego 2019 r.

Ł A S Z Ą

^łubice upowszechniające kulturę fizyczną i sport
nictwa sportowego w dyscyplinach: piłka nożna,

sprawności dzieci i młodzieży.
na realizację zadania:

całego zadania w 2019 roku wynosi
ięcy złotych)

ać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w
iałalności pożytku publicznego i wolontariacie -

. 450 ze zm.), a także w Programie współpracy
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
- zwanego dalej Programem,

uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty

nożliwość zmniejszenia wysokości przyznanego
ioskowanej przez oferenta kwoty,

nipnej oferty wraz z załącznikami.
tnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem

oczekiwanej wysokości.
organizacja, której oferta zostanie wybrana w

stać dofinansowana jedna oferta, dofinansowana
niedofmansoWana żadna z ofert.

lecyzją administracyjną w rozumieniu przepisów

rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje



10. Warunkiem przekazania dotacji jest zaWrcie umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

IV. Termin realizacji zadania:
Termin realizacji zadania - od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

V. Warunki realizacji zadania:
1. Zadanie publiczne nie może być realizbwane

której mowa w art. 16 ust. l ustawy
określonej części zadania przez tak
wskazać w ofercie zakres działań reali

2. Podmioty realizujące zadanie muszą
realizacji zadań o podobnych charakteifze

- kadrę, o ile wymaga tego proponowane
- bazę lokalową (własną lub potwierqzoną

realizację zadania, o ile wymaga
sportowy wykorzystywany do tretiin
sportu przez adresatów zadania;

- doświadczenie dotyczące realizacji
3. Dotacja z budżetu Gminy może zostać

- delegacje na zawody;
- ekwiwalenty sędziowskie;
- transport, noclegi, wyżywienie (z mjożliwie

zniżek i upustów, wyłącznie na pod
- opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia
- zakup sprzętu sportowego;
- zakup niezbędnych materiałów i usłjug
- koszty obsługi zadania;
- w ramach wnioskowanej dotacji n

kadry szkoleniowej (trenerzy);
- inne koszty zaakceptowane przez

4. Dotacji nie można wykorzystać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej
- kary i mandaty wynikłe podczas realizacji zadania;
- odsetki od nieterminowych płatnośqi
- koszty prowadzenia biura;

5. Zakres rzeczowy zadania publicznego
- prowadzeniu zajęć dla zawodnikó\)v

tenis stołowy, koszykówka i inne w
- czynnym udziale w rozgrywkach w
- propagowaniu aktywności ruchowe
- propagowaniu sportu.

Szczegółowe warunki realizacji zadania okr

VI. Termin składania ofert:
Oferty sporządzone wg wzoru żarnie
Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
w terminie do dnia 12 marca 2019 roku

przez podmiot nie będący stroną umowy, o
, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie
podmiot. Oferent w takiej sytuacji powinien

owanych przez ten podmiot.
posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w

w tym:
zadanie;

umową np. najmu/użyczenia) umożliwiającą
tego proponowane zadanie. Obiekty oraz sprzęt
ingów musi zapewniać bezpieczne uprawianie

zadania o podobnych charakterze.
przeznaczona na:

śliwie największym wykorzystaniem dostępnych
tawie faktury);

ia zawodników;

do realizacji zadania;

togą zostać uwzględnione koszty wynagrodzenia

ójta Gminy Słubice.

powinien koncentrować się między innymi na:
zespołów sportowych w sekcjach piłka nożna,

miejscowości Słubice;
grupach: dzieci, młodzieży i dorosłych;
dla zachowania zdrowia fizycznego;

osłonę zostaną w zawartej umowie.

zczonego w załączniku do Rozporządzenia
publicznego z dnia 24 października 2018 roku w
umów dotyczących realizacji zadań publicznych

zadań (Dz. U. z 2018 r. póz. 2057) należy składać
do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy



Słubice lub za pośrednictwem poczty na
Płocka 32. Oferty należy składać w zamkniętej
sport". Na kopercie należy zamieścić piecz
przypadku nadesłania oferty pocztą pod
Słubice.

uwa

dres: Urząd Gminy Słubice , 09-533 Słubice ul.
kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert -

ęć nagłówkową podmiotu składającego ofertę. W
gę bierze się datę jej wpływu do Urzędu Gminy

Do oferty należy dołączyć:
l

2.
3.
4.

Aktualny wyciąg z rejestru sądowego
dokumenty potwierdzające status
reprezentujących do składania w
nabywania praw i zaciągania zobowiążą^
Sprawozdanie merytoryczne i finansów*
Oświadczenie o braku zaległości wobec
Zaświadczenie z banku o aktualnym
ofertę;
Aktualny statut;
Pouczenie:

lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne
prawny oferenta i umocowanie osób go

imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie
ń finansowych;
: za ostatni rok;
Skarbu Państwa (Urzędu Skarbowego, ZUS);

niimerze konta bankowego podmiotu składającego

Oferta powinna być podpisana prz
oraz opatrzona pieczęcią nagłówkową
Załączone do oferty kopie dokumer
„za zgodność z oryginałem" przez o
Oferty złożone na drukach innVch
niekompletne oraz złożone po terminie
W przypadku przyznania dotacji
aktualizuje harmonogram, kalkulacj

ofert powoływana jest komisja konkursowa.

cc,

działać

do

1. Otwarcie ofert nastąpi 12 marca 2019 r
2. W celu oceniania i opiniowania ofert złi

ogłoszonego konkursu
3. W skład komisji konkursowej wchodzi:

- 3 pracowników Urzędu Gminy Słubi
- przedstawiciele organizacji pozarządowych

4. Komisja konkursowa może
pozarządowych jeżeli:

- żadna organizacja nie wskaże osób
- wskazane osoby nie stawią się do pr

lub
- osoba wybrana do komisji konkursowej

2d lub art 15 ust. 2f ustawy.
5. Członkowie komisji konkursowej pod

- oceniają jej poprawność formalną
Oferty złożone w terminie podlegają
weryfikację kompletności oferty z
oraz zawartych w niniejszym ogłoszebiu
Oferty podlegają uzupełnieniu oraz
zakresie:

• uzupełnienia brakujących podpi
sposobem reprezentacji określonyih

• braku właściwych podpisów pod załącznikami;

iczas

sz osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
organizacji.

itów, dla swej ważności muszą być potwierdzone
oby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

niż wskazane w mniejszym ogłoszeniu,
zostaną odrzucone.

kwocie niższej niż wnioskowana oferent
kosztów i opis poszczególnych działań.
w

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

żonych przez organizacje pozarządowe w ramach

, z zastrzeżeniem ust. 4.
bez udziału przedstawicieli organizacji

składu komisji konkursowej, lub
cy w komisji konkursowej w ustalonym terminie,

j podlega wyłączeniu na podstawie art. 15 ust.

rozpatrywania oferty:

ocenie formalnej, przez co rozumie się
widzenia wymogów wynikających z ustawy

korekcie wyłącznie w następujących przypadkach i

jów w przypadku niezgodności podpisów ze
w statucie/rejestrze;



• poświadczenia załączonych kserokopii
• korekty oczywistej omyłki rachun

Poprawne formalne i złożone w
zgodności proponowanego w ofercie ;
w ogłoszeniu o otwartym konkursie o

Oceniają zgodność proponowanego v
zawartymi w ogłoszeniu.
Oferty niezgodne z wymogami doty
zawartymi w ogłoszeniu o otwartym k
zadania niewskazanego w ogłoszeni
zadania wskazanych w ogłoszeniu nie
Dokonują oceny merytorycznej złożon
• możliwości realizacji zadania pub
• przedstawionej kalkulacji kosztów
• udziału środków finansowych wł

w stosunku do wnioskowanej kwo
• planowanego przez organizację
• sposobu realizacji dotychczas z

terrtnnie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia
:x>sobu realizacji zadania z wymogami zawartymi
ert.
ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami

Komisja konkursowa dokonuje <
ofert na formularzu oceny ofert.

Komisja konkursowa może żądać od
treści złożonych ofert.
Komisja proponuje podział środków fi
pomiędzy poszczególne oferty, biorąc p
Na podstawie dokonanej oceny komis
przekazuje Wójtowi Gminy Słubice, w t
Ostatecznego wyboru ofert/y, wraz z
dotacji, dokonuje Wójt Gminy Słubice.

10. Ogłoszenie wyników otwartego konkur
• Nazwę oferentów/a;
• Nazwę zadania publicznego;
• Wysokość przyznanych środków;
• Informacje o ofertach niepodlegąj<

11. Informacja o wynikach otwartego
internetowej - www.ugslubice.bip.org

6.

7.

9.

siedzibie Urzędu Gminy Słubice. Uczę
powiadomieni zostaną pisemnie o termir

VIII. Zrealizowane przez organ adminis

z nimi koszty, ze szczególnym uwzg

ii dokumentów za zgodność z oryginałem;
cowej.

zącymi sposobu realizacji zadania publicznego
nkursie ofert, w tym oferty obejmujące realizację
lub oferty niespełniające warunków realizacji

odlegają dalszej ocenie.
ej oferty pod kątem:
cznego przez organizację pozarządową,
realizacji zadania publicznego,
;nych lub środków pochodzących z innych źródeł
y dotacji,

pdzarządową wkładu osobistego,
lecpnych zadań publicznych,

ceny złożonych przez organizacje pozarządowe

oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących

ansowych przeznaczonych na realizację zadania
d uwagę wyniki ich oceny,
a sporządza sprawozdanie z oceny ofert, które
rminie 14 dni od upływu terminu składania ofert,

^odjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej

u ofert zawiera w szczególności:

cych ocenie.
kohkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie

pl, www. slubice.org.pl. na tablicy ogłoszeń w
itnicy konkursu, których oferty zostały wybrane
ie zawarcia umowy.

racji publicznej w roku ogłoszenia otwartego
konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane

ędnieniem wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W 2018 roku Wójt Gminy Słubice przekazał dwie dotacje dla organizacji pozarządowych na
zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 55 000 zł, w tym:
35.000 zł dla dyscypliny piłka nożna i 20.000 zł dla dyscypliny tenis stołowy i koszykówka.

mgr Jaa&KKozhwski


