w sprawie: og oszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zada publicznych Gminy
Kaw czyn w 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz'dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z pó.n. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno0ci
po1ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z pó.n. zm.), oraz Uchwa y Nr
XLVIII/270/2014 Rady Gminy Kaw czyn z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyj cia Rocznego
programu wspó pracy Gminy Kaw czyn z organizacjami pozarz'dowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno0ci po1ytku publicznego
i o wolontariacie na 2015 rok zarz'dzam, co nast puje:
§1
Og asza si otwarty konkurs ofert na realizacje w 2015 r. zada publicznych Gminy Kaw czyn
przez organizacje prowadz'ce dzia alno0< po1ytku publicznego w zakresie „wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
§2
Tre0< og oszenia stanowi'cego Za 'cznik Nr 1 do niniejszego Zarz'dzenia zamieszczono na tablicy
og osze , stronie internetowej Urz du Gminy Kaw czyn oraz Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Kaw czyn.
§3
Wykonanie Zarz'dzenia powierza si Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarz'dzenie wchodzi w 1ycie z dniem podj cia.

Za cznik Nr 1
do Zarz dzenia Nr 2/2015
Wójta Gminy Kaw!czyn
z dn. 07 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 11 ust1 i 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno0ci po1ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó.n. zm.) oraz Uchwa y Nr
XLVIII/270/2014 Rady Gminy Kaw czyn z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyj cia Rocznego
programu wspó pracy Gminy Kaw czyn z organizacjami pozarz'dowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno0ci po1ytku publicznego
i o wolontariacie na 2014 rok.

Wójt Gminy Kaw!czyn
og asza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarz'dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy
na realizacj zada w zakresie „wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom (wy onionym
w konkursie), realizacji zada publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
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1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w0ród mieszka ców Gminy Kaw czyn poprzez
organizacj i udzia w imprezach i zawodach sportowych o zasi gu lokalnym i regionalnym
- 65.000 z
W roku 2014 z bud1etu gminy na realizacje zada „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
w0ród mieszka ców Gminy Kaw czyn poprzez organizacj i udzia w imprezach i zawodach
sportowych o zasi gu lokalnym i regionalnym” udzielono jednej dotacji na kwot 65.000,00 z .
W roku bie1'cym dotychczas nie udzielono dotacji na zadania z tego zakresu.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

% !
Warunkiem przyst'pienia do konkursu jest z o1enie lub przes anie oferty do Urz du Gminy
Kaw czyn. Oferta powinna by< zgodna ze wzorem okre0lonym w rozporz'dzeniu Ministra Pracy
i Polityki Spo ecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotycz'cego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
Do oferty nale1y do 'czy< o0wiadczenie o nie prowadzeniu dzia alno0ci gospodarczej
w rozumieniu art. 9 ustawy o dzia alno0ci po1ytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone
kopie aktualnych dokumentów dotycz'cych rejestracji (w przypadku sk adania dokumentów
wystawionych wcze0niej ni1 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert za 'cza si
o0wiadczenie o aktualnej tre0ci tych dokumentów), potwierdzon' za zgodno0< z orygina em
kopie aktualnego statutu.
W przypadku braków formalnych z o1onej oferty, komisja konkursowa powiadamia oferenta
o mo1liwo0ci uzupe nienia oferty w ci'gu trzech dni roboczych. Oferty z o1one po terminie oraz
niekompletne, po uwzgl dnieniu wcze0niej wspomnianego terminu nie b d' rozpatrywane.
Z o1enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Poszczególnym podmiotom mo1e by< przyznana wi cej ni1 jedna dotacja. Wysoko0< przyznanej
dotacji mo1e by< ni1sza, ni1 wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca mo1e
przyj'< zmniejszenie kosztorysu zadania lub wycofa< swoj' ofert .
Dopuszcza si przyznanie wi cej ni1 jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach
przydzielonych 0rodków.

7.
8.
9.
10.

Decyzj o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii komisji konkursowej.
Sk ad komisji oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Gminy w drodze zarz'dzenia.
Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
Wójt Gminy zastrzega mo1liwo0< nierozstrzygni cia konkursu.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno by< wykonane w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2015 r.
2. Zadanie winno by< zrealizowane z najwy1sz' staranno0ci' zgodnie z zawart' umow' oraz
obowi'zuj'cymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
IV.

Termin sk adania ofert

Oferty nale1y z o1y< w zamkni tych kopertach z napisem „Konkurs na realizacj zadania
po1ytku publicznego (nazwa zadania)” w terminie do 29 stycznia 2015 r. do godz. 10.00
w sekretariacie UG Kaw czyn, pok. Nr 1, lub drog' pocztow' na adres: Urz'd Gminy w
Kaw czynie, Kaw czyn 48, 62-704 Kaw czyn (wa1na data wp ywu, nie stempla pocztowego).
V.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Cz onkowie Komisji dokonuj' oceny oferty indywidualnie, stosuj'c kryteria:
- mo1liwo0< realizacji zadania przez organizacj pozarz'dow' lub podmioty wymienione w art.3
ust.3 ustawy,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
- ocena proponowanej jako0ci wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja pozarz'dowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 b d' realizowa< zadanie
publiczne,
- ocena wysoko0ci udzia u 0rodków finansowych w asnych lub pochodz'cych z innych .róde na
realizacj zadania publicznego,
- ocena planowanego wk adu rzeczowego, osobowego, w tym 0wiadczenia wolontariuszy i prac
spo eczn' cz onków,
- analiza i ocena wykonania zada zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowo0<
i rzetelno0< realizacji oraz rozliczenie zadania),
- dost pno0< planowanego przedsi wzi cia dla mieszka ców Gminy Kaw czyn i przewidziana
liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie spo eczne na us ugi 0wiadczone w ramach projektu.
Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisj Konkursow' wraz z propozycj'
wysoko0ci dotacji zostaje przedstawiona Wójtowi Gminy Kaw czyn do zaakceptowania.
VI.

Termin wyboru ofert i podpisania umowy

Wybór oferty nast'pi do dnia 06 lutego 2015 r. do godz. 15.00.
Umowa zostanie podpisana do 13 lutego 2014 r. w Urz dzie Gminy w Kaw czynie.
(Wzór umowy zgodnie z rozporz'dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz'cego realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Informacji dotycz'cych otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urz du Gminy Kaw czyn
pod nr tel. 063 28 85 914.
Kaw!czyn, dn. 07.01.2015 r.

