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Z ARZ ĄD ZENIE NR 47 7 l 20 1 4

WOJTA GMINY ZAPOLICE
z dnia 4 marca20t{ r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
związanychzreallzacjązadań samorządu gminy na 2014 rok

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

(t. j.Dz.U.z2013 t.poz.594,poz.645,poz. 1318) otazart. 11 ust. 1pkt 1 i ust.2, atakżę

art. 13 ustawY z dnia24 kwietni ażOO3 r. o dziŃalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t. j.Dz.U. z20!0 r. Nr 234, poz. 1536; z2011 r. Nr II2,poz.654, Nr I49,poz.887,

Nr 205, poz. I2I1, Nr 208, poz. I24I, Nr 209, poz. 1244,Nr 232, poz. 1378) w zwtązku z §5

ust. 3 Uchwały Nr XIV/12 Rady Gminy Zapoltcę z dnta 24 stycznia 2012 r. w sprawie

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządovrymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi dziil,alność pożytku publicznego w latach 2012-2014, zarządza się,

co następuje:

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofer1 dla organizacjt pozarządovłych oraz innych

podmiotów prowadzących działalność poży,tku publicznego na realizaclę zadań za-wartych

w Programie współpracy z otganlzacjarrti pozatządowymi oraz innymi podmiotami prowa-

dzącymi dzińalnośó pożltku publicznego w 2014 r.

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

zawarty ch umów wr az z udzielęniem dotacj i.

§2. Treść ogłoszenia o otwartym koŃursie ofert na rea|izację zadań publicznych

zawartych w programię oraz Regulamin otwartego konkursu ofeń stanowtą zńączniki do

niniej szego zarządzenta,

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku ds. zamówień publicznych i po-

zyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy Zapoltce.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej

Urzędu Gminy Zapolice.

§5. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 47 7 1201,4

Wójta Gminy Zapolice
z dnia 4 marca2013 r.

ocŁoSZE|{IE

Wójt Gminy Zapolice na podstawie art, 13 ustawy z dnta 24 kwietnia2003 r. o działalności

pożltku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z ż0I0 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

ogłasza otwarly konkurs na realizaqę zadai publicznych związanych z realtzacją zadań

samorządu gminy w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz spotlu;

2) promocji, profilaktyki i ochrony zdrowta,

zawartych w §6 Programu współpracy Gminy Zapolice z organlzacjami pozarządowymi

i innymi podmiotamt prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2014.

Podmioty uprawnionę do złożenia ofert wymienione są w art. 3 ustawy o dzińalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organtzacji pozarządovnrych

w realtzaĄi zadń w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury ftzslcznej oraz sportu,poptzez wspieranie zadań

realizowanych ptzez kluby sportowe (zlnĄaszcza dla dzieci t młodzięży), wspieranie

programów słuzących rozwojowi sportu dzieci t młodzięży, informowanie opinii

publicznej o wydarzeniach organizowanych, współorganizowanych lub takich,

w których biorą udział organtzacje pozarządowe;

2) promocji, profilaktyki i ochrony zdrowta, poprzęz organizowanie imprez z zakresu

profilaktyki zdrowotnej mieszkańców, propagowanie zdrowego stylu życia i podno-

szenia świadomości zdrowotnej.

II. Wysokość środków publicznychprzeznaczonych na realizację wyżej wymienionych

zadań:.

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz spottu * ż4.000,00 zł;

2) na promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia - 1,000,00 zł.

III. Zasady pyzyznawania dotacji

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

wymienione w art. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, które

spełniaj ą następuj ące warunki :



I) zamterzĄą rea|izowac zadania, m. in. na ruecz dzięci i młodzieży z terenu gminy

Zapolice1"

2) prowadzą dzińalność statutową w zakresie zadanta publicznego, na które składają

ofertę;

3) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy albo prowadzą działalnosc

w rozmiarach służących realtzacji celów statutowych;

4) w prąlpadku otrz)rmania dotacji przeznaczą na realizację zadania publicznego wkład

własnv w wysokości co najmniej 10% kwoty dotacji.

2. Zlęcetie zadaniapublicznego odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na

jego realizację, na podstawie zawartq umowy.

3. Złożente oferty nie jest jednoznaczne zprzyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanĄ dotacji może być ntższa od wnioskowanej i nie może przekaczać kwoty

środków ptzewtdzianych w budzecie gminy narealtzację tego zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

L Zadanie powinno byc realtzowane w terminie określonym w umowie.

2. Zadante powinno być wykonane zgodnie zzawartą umową przęz wykwalifikowaną kadrę,

przestrzegając przepisów ustawy o finansach publicznych i zamówieniach publicznych.

v. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty na|eży składać w terminie do dnia 25.03.2014 r., do godz. 1530.

2. Oferent możę złożycjedną oferlę na wybrane zadanie konkursu.

3. Ofeńy należy składać osobiście \ub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie

z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs ofert na realŁację zadania publicznego w 2014 r.", oraz

czytelnym oznaczenlręm podmiotu składaj ące go ofeńę.

4. Do oferty należy dołączyc następujące zŃącznikł:

1) potwierdzony za zgodność z orygtnałem statut organtzacj|.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dziŃalności w 2013 r.;

4) oświadczenie o terminowym wywiązaniu się z zobowtązańwobec ZakŁaduUbezpteczeń

Społecznych or az Urzędu Skarbowe go ;

5) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej albo jej prowadzeniu w roz-

miarach służących r ealtzacjt celów statutowych;

6) oświadczenie o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadanta publicznego ;

7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadanta publicznego.

5. ZŁożenię oferty po terminie spowoduje jej zwrot bez otwierania.



VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca2014 t., o godz. 1000, w siedzibie lJrzędu Gminy

Zapolice. W posiedzeniu komisji konkursowej mogą uczestniczyć oferenci, lecz tylko do

momentu otwarcia ofer1.

2.Przy ocenie poszczególnych oferl stosuje się następujące kryteria i skalę ocen:

1) ocena ploponowanej jakości wykonania zadanta i kwalifikacji osób, przy udziale

których oferent będzie realizował zadanie - skala ocen od 0 do 5 punktów;

2) ocena mozliwośc i realizacji zadanta przez oferenta - skala ocen od 0 do 5 punktow;

3) ocena przedstawionej kalkulacji kosztow, ffi. in. w odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadanta- skala ocen od 0 do 5 punktów;

4) ocena dotychczasowej współpracy z samotządem gminy - skala ocen od 0 do 5

punktów;

5) ocena udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z tnnych źródęł *

skala ocen od 0 do 5 punktów;

6) ocena udziŃu wkładu rzęczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy

i pracy społecznej członków - skala ocen od 0 do 5 punktów.

3. Wyboru oferl dokona komisja konkursowa, powołana zatządzeniem Wójta Gminy Zapo-

lice, w oparciu o regulamin stanowiący załączntk do ninieiszego ogłoszęnia.

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Zapo|tce,

po uprzednlm zapoznaniu się z oplnlą przewodniczącęgo komisji koŃursowej, w terminie

7 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie następujących kosztów:

1) opłaty zwlązane ze zgłaszanlem orM udziałęm w rozgrywkach, turniejach, zawodach

i wydarzeniach sporlowych, w tym w szczegóIności dotyczące: opŁat regulaminowych,

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

sportowych itp.;

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

w szczegolności dotyczące: zakupu nagród dla uczestników i laureatów;

3) opłaty zwlązanę z opieką medyczną oraz ubezpięczeniem uczestników zleconego zada-

nia publicznego, w szczegolności zawodników klubów sportowych;

4) wynagrodzęnia pracowników, trenerów i instruktorów prowadzących zajęciaw związku

z rcalizacją zlec one go zadanta publ i czne go ;

5) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zleconego zadantapublicznego;

6) opłaty związane z prowadzoną kampanlą na rzecz promocji propagowania zdrowego

stylu życia i podnoszenia świadomości zdrowotnej, w tym w szczegolności dotyczące:

wynagrodzenia pracownikow i instruktorów, kosztów ptzejazdu oraz zakupu materia-

łów niezbędnych do realizacii zleconego zadanta publicznego.



VII. Realizowane zadaniapubliczne oraz wysokość dotacji w 2013 r.:

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu - 20.000,00 zł, w tYm:

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Talent" Zapolice - 2,650.00 zł;

- Ludowy Klub Spońowy,,Paprotnia" - 17,350,00 zł;

2) Promocja i profilaktyka ochrony zdrowia_ 1.000,00 zł,w tym:

_ Fundacja Pomocy osobom Niepełnosplawnym ,,AMI" _ 1.000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Informacj e o zgłaszartych ofertach, jak równi eż o rozstrzygnięciu konkursu, Podane zostaną

do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapoltce, na stronie

internetowej Urzędu Gminy Zapo\ice lllł.lą,.zał*licę.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Zapoltce.

2. Formularze ofert, umowy i sprawozdania oraz szczegołowe informacje dotYczące

warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w lJrzędzie GminY ZaPo|ice

na stanowisku ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środkow zewnętrznYch-
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Za|ącznik
do Ogłoszenia stanowiącego
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 477 l20l4
Wójta Gminy Zapo|ice
z dnia 4 marca2014 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KOMISJI KOI{KUROSWEJ

§1. 1. Komisja konkursowa, zwana da|ej Komisją, obraduje na posiedzeniach

z amkni ętych, b ez ldziału o ferentów, za rny j ątkiem mo mentu o twarc i a o fer1.

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

W znaczony pr zez przewo dni c zące go członek Ko mi sj i.

3. Komisja dziŃaw składzie co najmniej 2 osób.

§2. 1. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza czy podmioty, które zgłosiły oferty,

są órganlzacjami pozarządowym| otaz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia2003 t. o dziil,alności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także czy

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

braku takich zadań ofefia zostaje odrzucona.

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

z zapisem art. 14 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 t. o działalności poży.tku publicznego

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

posiadających braki w załącznlkach, zamawiający wzywa pisemnie oferenta do uzupełnienia

brakujących dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymaniawęzwania.

3. Komisja sprawdza oferly także pod względem ich zgodności z zakresem ogłoszo-

nego konkursu. Oferty niezgodne ztym zakresem zostalą odrzucone.

§3. 1. Członkowie Komisji przy ocenię poszczególnych ofert stosują następujące

kryteria i skalę ocen:

]) ocęna proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udzia|e

których oferent będzie ręalizowń zadante - skala ocen od 0 do 5 punktów;

8) ocena mozliwości realizacji zadantaptzęz oferenta - skala ocen od 0 do 5 punktów;

9) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, ffi. in. w odniesieniu do zakresu rzeczowęgo

zadanta- skala ocen od 0 do 5 punktów;

l0)ocena dotychczasowej współpracy z samotządem gminy - skala ocen od 0 do 5

punktów;

11) ocena udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źrodeł -
skala ocen od 0 do 5 punktów;

12)ocena udziału wkładu rzęczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy

i pracy społecznej członków - skala ocen od 0 do 5 punktów.



2. Członkowie Komisji oceniają oferly wpisując oceny w arkusz ocen, zawierąący

nazwę organtzaqt zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen

cząstkowych, według kryteriów podanych w §3 ust. I, oraz na ocenę łączną. Każdy arkusz

zostaje podpisany przez osobę dokonującą oceny.

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

wystawionych ocen cząstkowych.

4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do drugiego

miejsca po przecinku, z ocenłącznych wystawionychprzez osoby oceniające tę ofertę.

5. Listę wyników konkursu ofeft tworzy się porządkując oferly według uzyskanych

ocen końcowych - od najwyższej do najntższej. Powllższą listę wraz z protokołęm oraz

propozycją przydziału środków finansowych przewodntczący Komisji przedl<łada Wójtowi

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

czym łączna suma tych dotacji nie moze przel<raczać kwoty przeznaczonej do rozdyspono-

wania w konkursie.

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

niewykorzystane środkt, bez odrębnego postępowania Komisji zostają przekazane ofercie,

bądż ofertom z listy wyników, które uzyskały największą ilość punktów, a nie uzyskały

dotacji.

7. Wójt Gminy Zapoltce podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych

ofert, przeznaczeniu i wysokości przyznanych dotacji.

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

członkowie Komisji.

§5. Wyniki konkursu ofer1 wraz z informacj ą o przeznaczeniu i kwotach przyznanych

dotacji, zamięszcza się w Biuletynie Informacji Publicznei Gminy Zapoltce, stronie

intemetowej Urzędu Gminy Zapoltce 3y:lglĘ§l§§€t oTaz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Gminy Zapoltce.


