2al£icznik Nr 1 do Zarza.dzenia Nr 0151/2/2007
Wojta Gminy Psaiy
z dnia 07.02.2007 roku

OGLOSZENIE

OTWARTEGO

KONKURSU OFERT

NA REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO
W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wojt Gminy Psary na podstawie art.

11 oraz art.

13 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz

Uchwaiy Nr V/26/2007 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2007 roku w
sprawie

przyjecia

Programu

wspolpracy

gminy

Psary

z

organizacjami

pozarzadowymi oraz podmiotami , o ktorych mowa w art.3 ust.3 ustawy z

dnia

24

kwietnie

2003

roku

o

dzialalnosci

pozytku

publicznego

i

o

wolontariacie na rok 2007
oglasza konkurs na realizacfe nast$puja.cego zadania :

Upowszechnianie kulturv fizycznei i sportu
na terenie gminy Psary

§2

W ramach zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu moga, bye
realizowane nastepujace przedsiewziecia :
a) szkolenie sportowe dzieci i mlodziezy ,
b) upowszechnianie sportu i rekreacji ,
c) organizacja imprez i turniejow sportowych .

Konkurs obejmuje oferty przedsiewziec , ktore realizowane b?d^ w terminie
od 16 marca 2007 roku do 10 grudnia 2007 r.
§4

Laczna wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku wyniosla
80.000,00 zl .Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na w/w eel w
roku 2007 wyniesie - 80.000 zl
§5
W otwartym konkursie ofert moga. wzi^c udzial:
1.

Organizacje pozarzadowe

2.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku

publicznego i o wolontariacie

3.

Jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane.
§6

Ustala sie nastepujace zasady przyznawania dotacji :
1. Dotacje na realizacje zadania publicznego okreslonego w § 1 zostana

przyznane podmiotom, ktore zloza, najkorzystniejsze
oferty
jego
realizacji. Przewiduje sie dofinansowanie wiecej niz jednej oferty.
Oferty b^da ocenione przez powolana na podstawie zarz^dzenia Wdjta
Gminy Psary komisje konkursow^,.
2.

Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia

mozliwosc

realizacji

pozarza,dowa,, podmioty
ustawy
o
dzialalnosci
wolontariacie
administracji

oraz

wymienione
w
art. 3
pozytku
publicznego

jednostki

publicznej

zadania przez organizacje

lub

i

ust. 3
o

organizacyjne podlegle organom

przez nie nadzorowane;

b) ocenia przedstawiona. kalkulacje kosztow realizacji zadania, w
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) dokonuje

punktacji

oraz rekomenduje udzielenie dotacji.

3. Kryteria brane pod uwag? przy dokonywaniu punktacji :
a)

merytoryczne - zbieznosc

projektu

z

celami zadania , cyklicznosc

podejmowanych dzialari , wprowadzanie nowych metod rozwiazywania
problemow objetych tematyk^ zadania { od 0 do 10 pkt.),
b)

spoleczne -

dostepnosc

mieszkancow,

spoleczne na uslugi
c)

realizowanego

przewidywana

liczba

przedsiewziecia

dla

odbiorcow, zapotrzebowanie

swiadczone w ramach projektu ( od 0 do 10 pkt.),

promocyjne - promocja

gminy

przez

sporty , promocja sportowcow

( od 0 do 5 pkt.)

d)

finansowe - ocena
celowosci,
innych

e)

kosztow

kalkulacji

zadania

pod

katem

ich

oszczednosci , efektywnosci, udzial srodkow wlasnych oraz

zrodel finansowania - zakladani partnerzy ( od 0 do 10 pkt.)

organizacyjne - posiadane

zasoby

kadrowe

, rzeczowe , lokalowe ,

sprzetowe , doswiadczenie , ocena realizacji zadan zleconych oferentowi
w poprzednim okresie ( rzetelnosc , terminowosc i sposob rozliczenia
otrzymanych srodkow (od 0 do 10 pkt.).

4.Projekty , ktore uzyskaja. ocene ponizej 25 pkt. , nie uzyskaja, rekomendacji
do dofinansowania .
5. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wojt Gminy Psary
w formie zarzadzenia .

6. Do zarzadzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje sie
trybu odwolawczego.

7. Termin skladania ofert uplywa z dniem 13 marca 2007 roku .
nalezy

Oferty

skladac w zaklejonych kopertach w siedzibie ZOSiP Gminy

Psaiy , ul. Dolna 1, 42-504 Dabie.

8.Oferty musza. bye zgodne ze wzorem okreslonym w rozporza,dzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji

zadania

publicznego

,

ramowego

wzoru

umowy o

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania ( Dz. U. Nr 264 , poz. 2207).Oferty niekompletne

lub zlozone po

terminie nie be.d^ rozpatrywane .

9. Oferta jest uznana za kompletna, jezeli :
•

dolaczone zostary wszystkie wymagane zalaczniki :

•

wyciag

z

Krajowego

dokument stanowiacy

Rejestru

Sa,dowego

lub

inny

wlasciwy

o podstawie dzialalnosci podmiotu ( wazny

trzy miesiace od dnia uzyskania) ,
•

sprawozdanie finansowe z dzialalnosci podmiotu za 2006 rok

(bilans

,

rachunek

wynikow

lub

rachunek

zyskow

i

strat

,

informacja dodatkowa),

•
•
•

sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok ,
statut podmiotu ,
zalaczniki spelniaja, wymogi waznosci tzn. sa_ podpisane przez

osoby uprawnione ,
•

w przypadku zaiacznikow skladanych w formie kserokopii kazda
strona

zal^cznika

winna

bye

potwierdzona

za

zgodnosc

z

oryginalem wraz z dat^ w/w potwierdzenia ,
•

wypelnione zostaly wszystkie pola oferty .

10. Zlozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.
11. Dotowane

beda

tylko

te

zadania , ktore realizowane beda^ na terenie

gminy Psary lub na rzecz jej mieszkancow .

12. W szczegolnie

uzasadnionych

przypadkach

dopuszcza

sie mozliwosc

uzupelniania ztozonych ofert.
13. Kwota przyznanej dotacji moze bye nizsza od okreslonej w ofercie .
§7

Koszty kwalifikowane dla realizacji zadania okreslonego w § 1 :
•

Koszt przejazdow zawodnikow na zawody sportowe,

•

Ubezpieczenie

sprzetu

i

zawodnikow

(

bez

ubezpieczen

komunikacyjnych ),

•

Oplaty zwiazane z udzialem zawodnikow w meczach , turniejach,

•

Leki podstawowego zabezpieczenia ,

•

Uslugi wydawnicze i

poligraficzne oraz materialy zwiazane z

organizacja, szkolen ,
•

Umowy zlecenia z instruktorami i szkoleniowcami,

•

Zakup

sprz^tu

sportowego

oraz

materialow

niezbe.dnych

do

realizacji zadania,
•

Obsluga s^dziowska , techniczna , medyczna,

•

Zakup

nagrod

rzeczowych

(

w

przypadku

turniejow)

•

Inne koszty scisle zwiazane z realizacja, zadania

organizowania

§8

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed data, rozpoczecia
realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru

okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego
, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U.
Nr 264 , poz. 2207)

2.

Podmiot dotowany po zakoriczeniu realizacji zadania zobowiazany jest
do przedstawienia szczegolowego sprawozdania merytorycznego i
finansowego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 grudnia
2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 , poz. 2207)

W
§9

Wzory ofert oraz szczegoiowe informacje na temat konkursu mozna uzyskac
w siedzibie Zespolu Obshagi Szkol i Przedszkoli Gminy Psary w Dabiu ,

ul. Dolna 1. Informacji udziela

dyrektor ZOSiP Gminy Psary - p. Mirella

Baranska - Sorn (tel. 0-32 267 22 27 ).

