
ZARZ4DZENIE NR SG. 0050 .3.2012

W6JTA GMINY STRZELCE WIELKIE
Z DNIA 11 stycznia 2012

W SPRAWIE : WPROWADZENIA REGULAMINU PRZEPROWADZE NIA
OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ZADAN Z ZAKRESU
KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz przepisow ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dzia-talnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz.1536)

zarz^dzam co nast^puje:

§ 1. Wprowadza sie_ do stosowania w Urze_dzie Gminy Strzelce Wielkie Regulamin
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla zadan z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu
okreslonym w zalaczniku do niniejszego zarzadzenia.

§2. Do oceny ztozonych ofert powohije si§ Komisje konkursowq w skiadzie :

Marek Drzazga
Teresa Zurek
Danuta Krawczyk
Beata Wojewoda

§3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Za*a_cznik do Zarza_dzenia Nr 0050.3.2012
Wojta Gminy Strzelce Wielkie z dn.11.01.2012

REGULAMIN

przepro\vadzania otwartego konkursu ofert dla zadan z zakresu kultury fizycznej.

§1. W otwartym konkursie ofert rnoga_ uczestniczyc podmioty, o ktorych mowa w ustawie z 24
kwietnia 2003r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie [Dz.U. z 2010r Nr 234
,poz.!536],
a mianowicie:
- organizacje pozarzajiowe,
- jednostki wymienione art.3 pk±3 ustawy
- jednostki organizacyjne podlegte organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
ktore la_cznie spehiiajq. nast$puja_ce warunki:
- zamierzaja_ realizowac zadanie na rzecz mieszkancow gminy Strzelce Wielkie ;
- prowadza_ dzialalnosc statutow^ w dziedzinie obje_tej konkursem,
- dysponuja_ odpowiednio wyszkolona_ kadra_, legitymuja_ca_ sie_ udokumentowanymi
kwalifikacjami,
zdolna_ do realizacji zadania;
- posiadaja_ bazQ do realizacji zadania [wtesn^, dzierzawion^ lub wynaj^taj;
- posiadaj^ doswiadczenie niezb^dne do realizacji zadania b$da_cego przedmiotem konkursu; -
przedstawia_ prawidlowo sporz^dzon^ oferte_ na stosownym formularzu wraz ze wszystkimi
wymaganymi zal^cznikami.

§ 2.0g-h)szony przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia
realizacji zadari publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 Nr 234 ,poz.!536)

§ 3. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Inforrnacji
Publicznej www.strzelce.i-bip.pl. na stronie internetowej Urze_du , a takze w siedzibie Urz^du
Gminy w Strzelcach Wielkich natablicy ogtoszen.

§ 4. Podmioty uczestnicz^ce w otwartym konkursie ofert nie moga_ prowadzic dzialalnosci
gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu oferty.

§ 5 Oferta konkursowa winna byd sporz^dzona na druku okre^lonym Rozporz^dzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 ,poz.25 )

§ 6. SMadane oferty b^d^rejestrowane w wykazie zlozonych ofert prowadzonym przez
pracownika ds. kultury.

§ 7. Z-tozona oferta podlega odrzuceniu, jezeli:
- oferentem jest podmiot, ktory nie rozliczyl si^ z poprzednio uzyskanej dotacji, a uprynaj:

juz okreslony termin rozliczenia,
- oferta zostala zlozona po upr^nvie terminu okreslonego w ogloszeniu o konkursie,
- zostala ziozona przez podmiot nieuprawniony ( inny niz wymieniony w § 1].



- jest niekompletna (nie dopuszcza si$ uzupe-tniania ofert po terminie ich zlozenia], - zostaia
sporz^dzona na druku innym niz wskazane w Regulaminie § 5.

§ 8. Do sMadanej oferty nalezy bezwzgl^dnie zal^czyc:
- aktualny wycia_g z Rejestru S^dowego lub z ewidencji Starostwa Powiatowego [wazny 3
rniesi^ce od daty wystawienia],
- potwierdzona_ za zgodnosc z oryginaiem kserokopi§ statutu organizacji,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzialalnosci podmiotu za ostatni rok,
- oswiadczenie i zapewnienie o nie dzia-taniu w celu osia_gnie_cia zysku,
-informacje o posiadanych zasobach kadrowych wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
wiasciwe kwalifikacje tych osob,
-informacje o posiadanych zasobach rzeczowych zapewniaja_cych wykonanie zadania, ktorego
dotyczy konkurs (dokumenty potwierdzaja_ce prawo do korzystania z obiektow i pomieszczen,
gdzie zadanie be_dzie realizowane, np. odpis z ksie_gi wieczystej potwierdzaj^cy prawo

wlasnosci, umowa dzierzawy, najmu, uzyczenia, wste_pna zgoda wlasciciela obiektu],
-harmonogram - plan startow w zawodach i rozgrywkach, zaj^ciach, spotkaniach, imprezach
sportowo-rekreacyjnych, na ktore organizacja ubiega si^ o dotacje_, z wskazaniem nazwy i

rodzaju zawodow [rozgry^vek], terminu i miejsca, kategorii wiekowej uczestnikow,
- ilosc mieszkancow korzystaj^cych z zadania oraz planowane efekty,
-oswiadczenie oferenta o nie zaleganiu z piatnosciami z tytutu podatkow (US), sMadek na
ubezpieczenie spoteczne [ZUS]

-kalkulacj$ kosztow dotycz^c^ realizowanego zadania z mozliwosci^ zmiany pomi^dzy
pozycjami kosztorysu o 20% w stosunku do ogolnie przyznanej dotacji. Kazd^ zmiany nalezy
zgiosic w formie pisemnej organowi przyznaj^cemu dotacj^.

§ 9, Oceny ztozonych i nieodrzuconych ofert dokonuje specjalnie powotana
przez Wojta Gminy Strzelce Wielkie Komisja Konkursowa.

§ 10. Przy ocenie poszczegolnych ofert czionkowie Komisji Konkursowej stosuj^ nast^puj^ce
kryteria i skale ocen:
- mozliwosc realizacji zadania przez podmiot przedstawiaj^cy oferty - skaia ocen 0-10 punktow,
- merytoryczna wartosc oceny oferty i jej zgodnosc z zakresem rzeczowym konkursu -
skala ocen 0-10 punktow,
- ocena kalkulacji kosztow zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania skala
ocen 0-10 punktow,
- zakres finansowania realizacji zadania z innych zrodel niz budzet Gminy oraz wysokosc
srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj§ zadania - skala ocen 0-10 punktow,
- dotychczasowa wspotpraca z lokalnym sarnorz^dem - skala ocen 0-10 punktow.

§ 11. OkreSlone w ogloszeniu o konkursie ^rodki finansowe nie mog^ bye wydatkowane
na
finansowanie koszt6w innych niz bezpo^rednio dotycz^cych realizowanego zadania,
np.:
- dziafomosc gospodarcza
- remont, budow§, zakup budynkow i lokali,
- zakup gruntow,
- sptet§ zaci^gniQtych kredytow, pozyczek, zobowi^zan,
- wynagrodzenie osob niezwi^zanych z realizacj^ zadania,
- dziatalnosc polityczn^ i partyjn^,
- kary pienie_zne na^ozone na zawodnikow, trenerow, stowarzyszenie,
- wyp}ate_ nagrod i stypendiow oraz wyroznien pieni^znych,
- wyjazdem zawodnika, trenera poza granice kraju -udzial trenera w szkoleniu, konferencjach,
- J}zakup" , „ wypozyczenie" czy tez inn^ form^ przej^cia zawodnika z innego stowarzyszenia.



§ 12. Czlonkowie Komisji Konkursowej oceniajq. oferty wpisuj^c oceny w karcie oceny oferty
ktorego wzor stanowi Zalacznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 13. Ocena ta_czna danej oferty wystawiona przez czlonka Komisji Konkursowej jest suma_
wystawionych ocen czqstkowych.

§ 14. Ocena koncowa danej oferty jest suma_ ocen wystawionych przez wszystkich czlonkow
Komisji Konkursowej i sporzqdza siej^ na formularzu zbiorczym karty oceny oferty, ktorej
wzor stanowi Zal^cznikNr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 15. Na podstawie kart ocen ofert i formularza zbiorczego ocen oferty sporza_dza si? protokol,
ktory podpisuj^ wszyscy cztonkowie Komisji Konkursowej.

§ 16. Komisja Konkursowa przeMada Wojtowi Gminy Strzelce Wielkie protokolwraz z
wykazem
wybranych oferentow do realizacji zadan okreslonych w ogloszonym konkursie ofert.

§ 17. Ostateczn^ decyzj^ o liczbie przyj^tych ofert i wysokosci przyznanego wsparcia podejmuje
Wojt Gminy Strzelce Wielkie

§ 18. Urza_d Gminy w Strzelcach Wielkich powiadomi pisemnie oferentow o wynikach
konkursu, podaja_c uzasadnienie - w terminie 7 dni. Od podj^tej decyzji nie przyskiguje
oferentom odwoianie.

§ 19. Szczegotowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulowac b^dzie umowapomi^dzy Gmin^ Strzelce Wielkie a oferentem wybranym wwyniku
konkursu ofert.
§ 20. Zadanie winno bye realizowane z najwyzsz^ starannoscia_, zgodnie z zawarta_ umowa_ oraz
obowi^zuj^cymi standardami i przepisami prawa.

§ 21. Wtrakcie realizacji zadan, w ramach prowadzonego przez Urza_d Gminy w Strzelcach
Wielkich nadzoru merytorycznego b^dzie si§ zwracac uwag^ na:
- realizowanie zadari merytorycznych zgodnie z przyj^tymi zalozeniami,
- wykorzystywanie przyznanych kwot wsparcia finansowego zgodnie z przeznaczeniem,
- prawid^owe, rzetelne oraz terminowe sporz^dzanie rozliczen finansowych i merytorycznych,
- oszcz^dne i celowe wydatkowanie przyznanych srodkow finansowych.

§ 22. Realizujac zadanie oferent zobowiqzany jest zna£ i stosowad obowiqzuj^ce przepisy
prawne.


