
WOJT §M|NY zAPOLlcĘ
pow. zduńskowolski

woj. łódzkio
ZAR7 ĄDZENIE NR 281/2013

wÓ.rrł GMINy ZApoLICE
z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

zu,iązanychzrea|izacjązadań samorządu gminy na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst .iedn. Dz. |J. z 200I r, Nr 142, poz. l59l z 2002 r. Nr 23, poz. 220^ Nr 62, poz. 558,

Nr t 13. poz. 984. Nr 153, poz. 1271, Nr 2l4, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz, 7I7, Nr 162,

poz. 1568; z2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z2005 r.

Nr l72, poz.l44I,Nr 175, poz.1457;z2006 r. Nr 17, poz.I28,Nr l81, poz.1337;z2007 r.

Nr 48. poz.327,Nr l38. poz.974,Nr 173, poz. 1218; z2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,

poz,. 1458: z2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. |24I; z2010 r. Nr 28, poz. 14Ż i 146,

Nr 40. poz.230, Nr 106, poz.675;z2011 r. Nr 2l,poz. 113, Nr lI7,poz.679, Nr 134,

poz.777. Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. I28I;Nr 149, poz.887 z20I2 r. poz. 567; z2013 r.

poz. l53) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust.2 otzaft. 13 ustawy zdnia24kunetnia}}l3 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

poz. 1536: z20II r. Nr ll2, poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. I2I1, Nr 208,

poz,. l24l. Nr 209. poz.1244, Nr 232, poz.1378) w związktl z §5 ust. 3 Uchwały Nr XIV/12

Racly Grnin 1l Zapolice z dnia 24 stycznia 20|2 r. w sprawie ptzyjęcia programu współpracY

z, organi7acjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzińalność pożytku

publiczrrego w latach 2012-2014, zarządza się, co następuje:

§1.1. ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządovłych oraz innych

podmiotów prowadzących działalnośó poży,tku publicznego na ręa|izację zadań zawartych

w progranrie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz i'nnymi podmiotami

prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego w 2013 r.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia na podstawie

zaw arty ch umów wraz z udzieleniem dotacj i.

§2. T'reść ogłoszenia o otwartym koŃursię ofert na realizację zadań publicznych

zawartych w programię oraz Regulamin otwartego konkursu ofert stanowią zŃączniki do

nini ej sze go zar z,ądzenia.

§3. Wykon anie zarządzenia powierza się stanowisku ds. kadr, oświaty i kultury

tJrzędtr Gnriny Zapolice.

§4, Z,arząlJzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej

Llrzędu Gnriny Zapolice,

§5. Zarządzęnie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Załącznik |{r 1

do Zarządzenia |{r 28Ilż013
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 25 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gnrirry Zapolicena podstawię art. 13 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalnoŚci

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza otwartY

konkurs na realizację zadań publicznych zwłązanych z realizacją zadań samorządu gminy

w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej oraz sportu;

2) promocji i profilaktyki ochrony zdtowia,

zawartych * 6 Programu współpracy Gminy Zapolice z orgartizacjami pozarządowymi

i inrry,,mi podrniotami prowadzącymi dziŃalność pożytku publicznego w latach 20Iż-20l4.

Podmioty uprawnionę do złożęńa ofęrt wymienione są w ań. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organizacji pozarządov,rych

w realizac.ji zadań w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu, poprzęz wspieranie zadań

realizowanych przez kluby sportowe (zńaszcza dla dzieci i młodzięży), wspieranie

programów służących rozwojowi sportu dzieci i rŃodzięży, informowanie opinii

publicznej o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub takich,

w których biorą udział organizacje pozarządowe;

2) prtrrnocji i profilaktyki ochrony zdrowia, poprzez organizowanie imprez z zakresu

profllaktyki zdrowotnej mieszkńców, propagowanie zdrowego stylu życia

i podrroszenia świadomości zdrowotnej.

lI. Wysokość środków publicznychprzeznaczonych na realizację wyżej wymienionych

zadań:

1) na wspieranie i upowszechnianie kultwy ftzycznej oraz sportu -20.000,00 zł;

2) na promocję i profilaktykę ochrony zdrowia - 1.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyó organizacje pozarządowe oraz inne podmioty



wylnięnione w art. 3 ustawy o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które

spehia.i ą następujące warunki:

1) zanietzająrealizować zadanianarzecz dzieci i rńodzieży z terenu gminy Zapolice;

2) prowadzą dziŃalność statutową w zakresię zadania publicznego, na które składają

o l-crtę:

3) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy albo prowadzą

działalnośc w rozmiarach słuzących realizacji celów statutowych;

41 w przwadku otrz:lmaria dotacii przeznaczą na realizację zadania publicznego wl<ład

własn,v w wysokości co najmniej 10oń kwoty dotacji.

2. Z\ecenie za<Iania publicznego odbywa się w formie wsparcia wTaz z udzieleniem dotacji na

jego realizację, na podstawie zawartĄ rrmowy.

3 . Zł o żenie o ferly ni e j e st j ed no znaczne z pt zy znaniem dotacj i,

4. Kwota przyznanej dotacji możebyćniższaod wnioskowanej i nie może ptzektaczaĆ kwoty

środkórł, ptzewidzianych w budZecie gminy narcalizację tego zadania.

lV. Termin i warunki realizacji zadania

1. /,adanię powinno być realizowane w terminie określonym w umowie.

2. załJanie powinno być wykonane zgodnie zzawartąumową przez wykwalifikowaną kadrę,

przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych.

v. Termin i warunki składania ofeń

1. Oferty na|eży składać w terminie do dnia 18.03.2013 r. do godz. 1500.

2. Otbrent możę złożycjedną ofertę na wybrane zadanie konkursu.

3. Otbrty należy składać osobiście lń za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie

z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na reallzację zadania publicznego w 2013 r."

or az czytelnym oznaczeniem podmiotu składaj ące go ofertę.

4. Do oferty należy dołączyc następujące zńączniki:

1) potwierdz,ony za zgodność z oryginńem statut organizacji;

2) aktuainy odpis z właściwego rejestru (wużny 3 miesiące od daty wystawienia);

3) sprarł,ozdanie merytoryczne i finansowe z działalnościw ż012 r.;

4) oświadczęnie o terminowym wlrviąaniu się z zobowiązaiwobec Zal<ładuUbezpieczeń

Społecznyc h or az Urzędu Skarbowego ;

5) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej albo jej prowadzeniu

w r o zmi ar ach służący ch r ealizacji celów statutowych ;



6) oświadczenie o posiadaniu kadry i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania

będącego przedmiotem konkursu;

7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonaniazadania publicznego.

5. Złożenie of-ert po terminie spowoduje jej zwrot bez otwierania.

VI. I'ermino tryb i kryteria stosowane prry dokonywaniu wyboru ofert

l. Otwarcię of,ert nastąpi w dniu 19 marca2Ot3 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

Zapolice. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć oferenci, lecz tylko do

momentu otwarcia ofert.

2. Prz,y ocenie poszczegolnych ofert stosuje się następujące krYeria i skalę ocen:

1) merytoryczna wartość oferty - skala ocen od 0 do 10 punktów;

2) ocena możliwości real'izacjt zńariaprzez oferenta - skala ocen od 0 do l0 puŃtów;

3) ocena przedstawionej kalkulacji kosźów w odniesieniu do zakresu rzeczowe3o zadania

- skala ocen od 0 do 5 puŃtów;

4) dotychczasowa współpraca z sarlorządem gminy - skala ocen od 0 do 5 punktów.

3. Wyboru ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana zarządzeniem Wójta Gminy

Zapolice, w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszęnia.

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Zapolice,

po uprzednim zapoznaniu się z opinią Przewodniczącego Komisji Konkursowej, w terminie

7 dni od dnia otwarcia ofert.

5, Dotacie mogą być wykorzystane na pokrycie następujących kosztów:

1) opłaty związane ze zgłaszartiem oraz udziałęm w rozgrywkach, turniej ach, zawodach

i rvydarzeniach sportowych, w tym w szczególności dot.: opłat regulaminowych,

kosztów delegacji sędziowskich, kosźów transportu, wynajmu sal i innych obiektów

sportowych itp.;

2) opłaty związane z orgartizacją rozgrywek, turniejów i zawodów sportowych, w tym

w szczególności dot.: zakupu nagród dla uczestników i laureatów;

3) opłaty związane z opieką medyczną oruz ubezpieczeniem uczestników zleconego

zadania pub l iczne g o, w szczególno ści zawodników klubów sportowych;

4) wynagrodzęnia trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia w związku z realizacją

z l econego zadania publicznego ;

5) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zleconego zadaniapublicznego;

ó) opłaty zw-iązane z prowadzoną kampanią na ruecz promocji propagowania zdrowego

stylu zycia i podnoszenia świadomości zdrowotnej, w tym w szczęgolności dot.:



wynagrodzenia instruktorów, kosz;tów przejazdu oruz zakupu materiałów niezbędnych

do r ealtzacji zlecone go zadania publicznego.

Vll. Realizowane zadania publiczne oraz wysokość dotacji w 2012 r.z

l ) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu - 1 5.000,0 0 zł, w tym;

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Talent" Zapdlice-2.500,00 ń;

- Gminny Klub Sportowy ,,Zapolice" - 4.000,00 ń;

- Ludowy Klub Sportowy ,,Paprotnia" - 8.500,00 zł;

2) Promocja i profilaktyka ochrony zdrowia- 2.000,00 zł,w tym;

- Fundacia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,,AMI" -2.000,00 zł.

VIIl. Postanowienia końcowe

1. Informaci e o zgłaszanych ofertach, jak również rozstrzygnięciu koŃursu podane zostaną

<1o publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapo|ice, na stronie

internetowej Urzędu Gminy Zapolice www.zapolice.rll oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Zapolice.

2, Formularze ofert, umowy i sprawozdania otaz szczegółowe informacje dotyczące

warunków i możliwości uzyskania dotacji mozna uzyskać w Urzędzie Gminy Zapolice

na stanowisku ds. kadr, oświaty i kultury.
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Załącznik
do Ogłoszenia stanowiącego
Zalącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 281/2013

Wójta Gminy Zapolice
z dnia 25 lutego 2013 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI KONKUROSWEJ

§1.1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach

zam kni ętyc h. b ęz udzińu oferentów, za wyj ątkiem momentu otwarcia ofert.

2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności

\w znaczony przęz Przewodnic zącego członek Komisj i.

3. Komisja działaw składzie co najmniej 2 osób.

§2,l. Konrisia w pierwszej kolejności sprawdza czy podmioty, które zgłoslły oferty,

są organizacjami pozatządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

z, dnta 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także czy

posiadają w swoim statucie zadania zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu. W przypadku

braku takich zadań oferta zostaje odrzucona.

2. Następnie Komisja sprawdza treści oferty pod względem formalnym, zgodnie

z zaplsem art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t. o dzińalności poży,tku publicznego

i o wolontariacie, również w zakresie wymaganych oświadczeń. W odniesieniu do ofert

posiadających braki w załącznikach, zamawiający wzywa pisemnie oferenta do uzupełnienia

brakujących dokumentów w terminie 7 dni od daty powiadomienia.

3. Komisja sprawdza ofeńy także pod względem ich zgodności z zakresęm

ogło szone go konkursu. Oferty niezgodne z tym zakresem zostĄą odrzucońe.

§3.1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące

kryteria i skalę ocen:

l ) merytoryczna wartośó oferty - skala ocen od 0 do 10 punktów;

2) ocena możliwości rea|tzacji zadaniaprzez oferenta - skala ocen od 0 do 10 punktów;

3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu tzeczowego

zadania- skala ocen od 0 do 5 punktów;

4) dotychczasowa współpracaz sarloruądem gminy - skala ocen od 0 do 5 punktów.

2. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający

nzwę organizacji zgŁaszającej ofertę, krótki opis ofeny oraz wolne pola na wpisanie ocen

cząstkowych. według kryteriów podanych w §3 ust. I oraz na ocęnę łączną. Kużdy arkusz

zostaie podpisany przęz osobę dokonującą oceny.



3. Ocena łączna danej oferty wystawiona ptzęz człotka Komisji jest sumą

wystawionych ocen cząstkowych.

4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dol<ł,adnością do drugiego

miejsca po przecinku, z ocen łącznychwystawionychprzez osoby oceniające tę ofertę.

5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych

ocen kolicorł,ych _ od najwyższej do najniZszej. Powyższą listę wraz z protokołem oraz

propozycją ptzydziału środków finansowych Przewodniczący Komisji przedhJada Wójtowi

Gminy, Zapolice celem podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadania i jego wysokości, przy

czym łączna suma tych dotacji nie może przekaczac kwoty przeznaczonej do

rozdysponowania w konkursie.

6. W przypadku rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji,

rriewykorzystane środkt, bez odrębnego postępowania Komisji zostają przekazane ofercie,

bądz ofertom z listy wynikóW które uzyskały największą ilośó punktów, a nie uzyskały

dotacji,

7. Wójt Gminy podejmuje ostateczne rozstrrygnięcie o liczbie przyjętych ofert,

przęznaczen i u i wysok ości przyznanych dotacj i.

§4. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy

człtlnkowie Komisji.

§5. Wyniki konkursu ofert wraz z informacj ą o przeznaczęniu i kwotach przyznanych

clotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapo|ice, stronie

internetowej Urzędu Gminy Zapolice wrvw.zapolice,pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gnriny 7,apolice.
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