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WOJTA GMINY ZAI,()LIC[,

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

zw iązany ch z r ealizacją zadań samorzą cl u gm iny n a 2 0 1 6 ro lr

Na podstawie ar1, 30 ust, 1 ustawy z dnia 8 nlarca 1990 r. o sanrolządzie gmiruryrrl

(t. j.Dz,U. z20l5 t.poz.1515, poz. 1045 i poz.1890) oraz art. 11 rrst. 1 pkt 1 i l,rst, 2, atakże

art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia2)}3 t. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t,j.Dz.U,z2014r.poz, 1118;poz. 1138,poz. 1146orazz2015r,poz. 1255,poz. 1333,

poz. 1,339 i poz, I7]]) w związku z §5 ust. 3 ltchlva]), nr XItIl72ll5 Racly C'illill1, Zapolice

zdnia29 pażdzierrrika 2015 r, w splawie prz.vjęcia Prograrnu lvspołpracil (jrtliny Zapolicc

z organizacjaml pozarządowymi oraz innymi poclnriotami prowaciząoymi clziałatność pOz\/tkLl

publicznego na rok 2016, zarządza się, co następuje;

§1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofer1 dla organizacji pozarządowyclr oraz irrlrych

poclmiotow prowadzących dziŃalność pozytkrr publiczncgo na realizację z,adań zar.i,artyclr

rv Programie wspołpracy Gminy Zapolice z organizacjalni pozarząc,lou.)/rlli oraz it-rll1,,tlri

podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego ]la rol< 2016 r,

2, Zlęęentę realtzacji zadań ptrbliczrryclr rrastąpi w lormic łvsparcia na pods[au.ie

zaw arty ch umów wr az z udzieleniem dotacj i.

§2. Treść ogłoszenia o otwartym konkirrsie ofert na realizację zadań publicznych

zawartych w programie stanowi zŃącznik do niniejszego zarz'ąclzenia.

§3. Wykonanie zarz,ądzenia powierza się statrolł,isku c]s. zarnol,ł,itlti pubiiczrl;,ch

i pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędr"r Gminy Zapolice.

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Bitlietynie lnlormacji Prrbliczrrcj Gnlilly

Zapoltce.

w życte z dniem podjęcia.§5, Zarządzenie wchodzi

ł, cLu,*aÓ,



Załącznik Nr l

do Zarzadzcltia ir-r l 36'20 l6
\\'ó.ita Crllirlr Zlipo1 icc
z clnia 9 ltltego 20 lo r.

oGŁoSZtrNIE

Wójt Gminy Zapohee na podstawie art, 13 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 f.

odztał,alności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. tJ. z2014 t. poz, 1118; poz,

1138, poz. 1146 orazz2015 r.poz. 1255,poz. t333, poz. 1339 i poz. 1777) ogłasz,a otwafiy

koŃurs narcaltzację zadań publicznych związanyclr z reaiizacją zaclari sanlot,ządrt qtlin;, r,t,

zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

ż) promocji i profilaktyki i ochrony zdrowia,

zawafiych w § 6 Programu współpracy Gminy Zapolice z organizacjaml pozarządow1,1lli oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pozytku prrbliczllcglo na rol< 2016, Poclrlrioll,

uprawnionę do zŁożęnia ofert wymienione są w al,t. 3 Llstil\Ąly o dzialalnośoi poz-1,tktt

publicznego i o wolontaiiacie.

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie finansowe organizacji pozarząclorvyclr

w realizacji zadań w zakręsie:

1) wspierania i upowszechniania kulttrry fl,zyczrle.i i sportrł poprzęz rl,spieratlie zrclali

realizowanyeh pIzęz kluby spotlowe (zwłas,zcza clla dzicci i rnłodziezy). ri,spicL,alric

systemu współzawodnictwa sportowego i szkolenie uzdolnionej sportowo l,tlłodziezy,

wspieranie programów słuzących rozwojowi sportlt dzieci i młodziezy, in|ornrorvanie

opinii publicznej o wydarzęniach organizowanych, wspołorganizowarryclr lilb tal<ich,

w ktorych biorą udział organizacje pozarządorve;

2) promocji i profilaktyki ochrony zdrowiil, poprzez ot,gatliz,ol,r,atiic irri1l;,ez z, zalil,rlstt

profilaktyki zdrowotnej mięszkanców, propagowanie zdrorł,ego styILr żyęitt

i podnoszenia świadomości zdrowotnej

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacię rvyżcj rvymienionyclr

zadańz

1) na wspieranie i upowszechniarrie kultulry ftz,ycznej oraz spot,ttl -17 000,00 zł;

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

III. Zasady pyzyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyó organizacje pozarz,ądowe oraz inne poclrtrioty

wymienionę w art, 3 ustawy o dzl,aŁalności pozytkLl publicznego i o wolorrtariacie, ]<lorę

spełniaj ą następujące warunki :



1) Zall]iCl'7.a.ią t'eetlizorł,łć zaclallia. lll ill. na rzecz dzieci i nrłodziez\. z terellll gminy

Za1loircc tlraz społcczrlości Gnlilly Zapolice ;

2) Prowaclzą dz,iaLalność statLrtową lv zakresie zadanta publicznego, na które składają \

o[ct,rc: \

3) nie prori adzą działalności g,ospodarczej w rozumieniu ustawy albo prorr-adza

cl zi a]al llość rł, roznl i arach słtrzących realizacj i celów statutowych;
,r ] r.t1 p1,4,r pąc]ĘL1 o_t_]_Zj,ll1ą]_r iir*clq{ircjr_

rt, 1 a s ll 1,1_r v W},Ci_q_ś !] j §",o* l1ą"i]_I!rl*cJ ]Q9ó trwplylpĘeń
2.. Zlcccrlic z,a.dania prrbliozrtego odb,vu,a się rv lortlrie wsparcia wraz z rrdzieleniem dotacji

na.jego realizację, na podstavrlie zarvarte.i ul1lowy.

3. 7,Ioż,cllię ol'erty nie.icst jedlloznaczne z przyznaniem dotacji.

4. ltlvota plzyzt-ralrcj dotac.ii ll1ozc b),ć tlizsza od wnioskowanei i nie moze przektaczac

]<rt'tltl' śr'otlkórv 1lrzciviclziatly,ch rł, bLrc]zecic gnlilly na realizację tego zadanta.

5. \\' z:aclallitl clotl,czitcvlll lt,spierallia i upor,vszeclrlriania ktrltury fizycznej oraz sportu

Plalrtrjc się 1yybór clr,vóch na.jl<orz,vstrliejszych ofert, natomiast w zadaniu dotyczącym

Pronlocji, profilaktyki i ochrony zdrowia planuje się wybor jednej najkorzystniejszej oferly.

lV. 'l'crłłrirt i llartlnl<i rcalizac.ji z:rdania

l. 7-.lrrlarlic 1lo,,r,illno llr,ć t,c.l'zclwAlle \v tertrritlic określonym w umowie.

2. laclłrrlie 1lolł itlno by,c rł,;,[611atlc zgodrlic ,z, zawartą umową plzęz wykwalifikowaną kadrę,

pi:zestrzcgitjilc pr:zcpisorv ltstalv1, z clnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.

I].'z2013 r, poz. 885 z pożn. zm.). i ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamówień

pr_rbliczl'ych (t.i. Dz. U, zż015 r. poz. 2164).

\/.'l'c1,1lliłt i,l,arunl,i,i sl<ladania ofcrt

l. O[cł,tl,nalcz-l,skłaclac rł,terntinic dtl dnia 1ntarca 2016r.,,clo godz. 1530.

2. Olcl,cnt nloż,c,zloży,ć.jeclną ofertę na rvybrane zadanie konkursu.

3. Olerty lralezy sl<ładać osobiście ltrb za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie

z dopisl<icI'n ,,O{lt'itr{y konl<urs oł'crt ni realizac,ję załJania publicznego w 2016 r.'' oraz

cz1,,tc l tl 1,tn clzn aczelli erlr podnl i otLr składaj ącego ofeltę.

4. Do ofć1,11, tlaleźr, clolaczl,ć ilastcpu.jące załącznlkt:

1) 1lotli,icl,clzolr5, za zgodllość z orl,ginałerll statut organizaclt;

2) aktualrly odpis z właścirvego re.iestru (rvazny 3 rrriesiące od daty wystawienia);

3) sprawozdanie nrerytorycznę i finansowe z działalności w 2015 r.;

4) oŚrviaclczcnie o tcrtninollym wywiązaniu się z zobowtązań wobec Zakładu

t-ibczpicczeli S1loleczlrych oraz Urzędr-r Skarbowego;

.5) osr,t iaclczctlic o tlicllrorvadzetrilt działalności gospodarczej albo jej prowadzeniu

u, 1,ozllliaraclt sltIzącvch lealizac.ji ce low statutorvych;



6) oświadczenie o posiadatlitt kadrv i clośrł,iaclczctlin ni..zbl(lllcg() tlo 1.1llli;,:tcji ;l:i,,lllrlll

będąc e go przedr-t,tiotelrr liolrl<ltrstt :

7) deklarację o zanliarze odpłatnego lub nicoclpłatllcg.o wykonatlia ztlcItlniir 1;Lrll1i.-z]i,_.L,,,,

5. Złożenie ofert po terrninie spowodtrje jej zwrot bez otrvierallia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosolvane przy clol<onyrvaniu.rvl,boru of'ert

i, Otwarcie ofert nastąpi rv dniu 2 marca2016 r., cl goclz, l]0", lt sietlzibje [_]l,zętitr (]lililll

Zapoltce. W posiedzeniLr Komisji Konklrrsorvc.} lllogi} uczestniczl,c tifircnci ^ lłci,. i,; l),,.l .1tl

momentu otwarcia ofert.

2.Przy ocenie poszczegolnych ofert stosuje się następujące l<rl,teria i ska}ę ocerr:

1) ocena mozliwości realizacji zadania publicznego przez ofęrenta * skala ocetl ocl 0 clo 5

punktów;

2) ocena przedstawionej kalkurlaoji kosztór,v t,ca]izac.ji zltclirtriii 1lLtblic;,.lltl;tt,l. \\, L\irll \\

odniesienir"r do zakresu rzcczo\Ąlego zaclarlia,, sl<alli occtl tltl 0 tlo j ];rttl1,:lóti,:

3) ocena proponowanej jakości wykonania zaclania i kr,r,rrlili]iacji osob, 1l;,z,i rtdzllt]c

których oferent będzie realizował zadanie publiczr-Le - skala ocetl clcl 0 cio 5 ptLrrl<lów.

4) ocena udziŃu środków finansorvyclr własrrych lLrb pochoclzącyclr z innyclr zrodcl- sl<liia

ocęn ocl0 do 5 purrktór,v;

5)ocenaudziałurvkładLrrzeczowegoiosobott,L,rl().\\,trrlrśrtilicll,zutilt,oltllttłtł,irls,,., i1.,illt,_1

społeczrrej członków- skala ocen od 0 cio 5 pttlll<ttiu,.

6) ocena dotychczasowej współpracy z salnolzi}dctlr qlnill), * skallr ()ccll |).l 0 cl., _j

punktów;

3,Wyboru ofert dokona I(ornisja l{onkursowa, powołanir odrębll\lm zafząclzcnicnl \\/ójra

Gminy Zapollce, w oparciu o Regulamin stanowiąoy załączrlik c1o rlinicjszcgo ogltlszctlia,

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert iudziclcrrirr dotac.ji poclc"jłrlic \\/ó]t (]tllitlr,,/:i1.,i,iic,*,.

Po uPrzednIm Zapoznaniu się z opirrią Przcwodrliczitccgo l(onlis.ji liorl]<trrst;.,łc.j ll icl,;tliiłlc

7 dni od dnia otwalcia ofert.

5. Dotacje mogą być wykorzystane na pokrycie trastęprrjących kosztórv:

1) oPłaty ZwląZanę ze zgłaszaniem oraz lrclziałenr w roz!]l\,\\,ltltch. tttrlii..jach, ziiri,o.;litch

i wYdarzeniach sportolvych, r,ł'tytrr lv szczegolllości clotl,czlloe: cl1;lat rep,.tlliitllit1.1t,i,\,c]t.

kosztów clelegacji sędziowskicl,i, koszlłirł, tfallslltlI,tLi, tlr trli1tllLt sltl i irirli,,;,1l tl|li::l<|tlil

sportowych itp.:

2) opłaty związane z organizacją lozgrylvck, ttllrlicjtilv i zavl,tlclolt,sportilt,t,\,gll. i,, |),lll

w szczegÓlnoŚci dotyczące: zakupu nagrod dla tlczesttlikóu, i llltireatólr,;

3) oPłaty związane z opieką medyczrrą ot,az tlbr_,z_1,;ieczetlicIll r-rczcstnil<ór,r, zLccollcp.tl

zadanta publicznego, w szczególności zalł,oclnikórv lilttbiirł, spOltowyt]h:

4) wYnagrodzenia tlenerów i instruktorórv prorł,aclzącr,ch z:i.jccia.,t,zrvillz]itl z t,cltii.llrc.]11

zleconego zadania pubiicznego :



f

5) zal(Lu] spfzętu sportowego rriezbędnego do realizacji zleconego zadantapublicznego;

6) opłaty zsviązane z prowadzoną karnpaniąnarzecz promocji pfopagowania zdrowego

slylu zycia i podrloszenia świadomości zdrowotnej, w tym w szczegÓInoŚci dotyczące:

wytraglodzeriia instruktorólv, kosztów przejazdu oraz zakupu materiałów niezbędnych

do rcalizacj i zleconego zadanta publicznego.

VIl. llcalizowane zadania publiczne oraz wysokość dotacji w 2015 r.:

l ) Wspieranie i ltpowszeclrniatrie kultury fizycznej oraz sportu - 14,000,00 zł, w tym:

- Uczniowski l(ltrb Sportorły,,Talent" Zapolice - ż 000,00 ń;

- Llrdowy l(ltrb Sportowy,,Amatorzy" Zapolice - 12 000,00 zł;

ż) Plomoc.ja i profiiaktyka oclrrony zdrowia - 1 000,00 ń,w tym:

- Furrdacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI" - 1 000,00 zł.

vlll. postanorvicnia l<ońcolve

i. lnt'or:tnac.le o zgłaszanych ofertach,.jak równiez o rozstrzygnięciu koŃursu, podane zostaną

6o publicznej wiaclonrości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice, na stronie

irrterrretowej Urzędu Gminy Zapoltce www.zapolice.pl oraz fla tablicy ogłoszeń Urzędu

Cnrilly Zapolice.

2, I]'ormularze ofert, umowy i sprawozdania oraz szczegółowe informacje dotyczące

vvarunków i możliwości uzyskania dotacji mozna uzyskać w lJrzędzie Gminy Zapolice na

statrovviskLt cls. zamówień ptrbliczLryclr i pozyskiwania środków zewnętrznych.

*u'l; .dl} ś T



Zlr lzlczlr ili (lo ();|l.)l7lel : ilr

stltnoivititc!ltl r'.liilii,z-llii. l,]r, l

do 7,arzltl]ztllili \r l 8(,, ](, i tl

Wojta Clrl in;, /,a1loi icu

z drlia 9 lLrtcgil 10 ló r,

REGULAMIN PIąACY I(ONIISJI t<oF{ t{I] liS()\Vt|,l

§1,1. Komisja Konkulsowa, zwallć1 clalej Konlis_jł. oblaclrrjc rll posietlz,eniiicil zlttlli,tli{|l'-1i,

bez trdziału oferentów, za wyjątkieln illomentu otu,arcitt o tL,rt.

ż. Posiedzęnie I(omisji prowadzi Przer,vodnicząc\,, i} \v przl,paclllLl ,je;1o rlicobccili.iŚci

w>, Znaczony przez Przervo dni eząc e go czł o nęk I(o nr i sj i .

3. I(omisja działa w składzie co najn-}niej 2 osób,

§2.1. I(omisja w pierwszej kolejności sprarvdza ę,zy 1.1oc1llitlt1,. 1<ttirc zg|o:;i11 tliblL,\'.

sąorganizacjami pozarządorymi oraz innylli poclllliotarlli tlłlllicrlitll,1vtli \\liLlt. ,] iislli',t'_\'u

dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pozl.tl<Ll publiczlrcg,o i o rvolorltarillcic, it lllkzc c7,1'

posiadają w swoin stattrcie zadania zgodne z zŁlklcsclll ogłoszonego ]ioillttlt,stt. \\" 1ll,zl'1,,1.1l<tl

braku takich zadań ofurta zostaje odrzucona.

2. Następnie Kornisja sprawdza treść olerty pod rł,zglęcleln lbl,tllirillvl]l. zllocltlicl z;lallisct,',

art.74 ustawy z dnla 24 kr,vietrlia 2003 1,, o tl:r,iala]llości 1loz-l,tliit 1lLl|.llic;łr,.,ili,

i o wolontariacie, równiez w zalffesie wymagall\1ch oślviac]cz,,-lti. \\i oilllicsii.ltliri ,,it; tllel,|

posiadających braki w zaŁącznlkach, zatnawiający \\,zlry,ii 1liscnlnic oicl,cllta ciil ltz,itprii,li.:lri;t

brakujących dokumentów w tęrminie 7 dni od dat1, 61.rrurltt-tilr rvczlł,atliit,

3. Komisja sprawdza ofelty takze pocl \Ąrzglęciem ich zg.odrrości z za]<t,csell ogJilszo]lt]gt)

konkursu. Oferty niezgodne ztym zakresanl zosta"ją ocJrzuctlne.

§3.1. Członkowię I(omisji przy ocenie poszczeg(l1nvch oltrt stosrr}11 lllrslc;pLtjatr- i,ll.,r,iirilt

i skalę ocen:

1) ocena mozliwości realizacji zadania plrbliczllcgo plzcz ol'el,erita s]iala occ11 0tl U tltl j

punktow;

2) ocena przedstawionej kalktLlacji kosztów realizac.ji zadalritl 1ltrbliczrlcqo. \Ą,t),lil u'

odniesieniu do zakresu lzeczowego zac]ltlria * slilrll occtl rlcl 0 clo 5 putriitóit':

3) ocena proponowanej jakości wykonarlia zadailiil i l<rt,;,tlilil<acji tlsob. 1-1r',:l' LiCziłri,:

ktorych oferent będzie ręalizował zac-latlic pltbliczrrc - sliltla occll tlcl () tio _i 1lLit:!,.ttltt:

4) ocena udziału środków tinansowyclr włastrvch ltrb pooiloclzacycil z"itttlvcll ź-r'tl,"lci-

skala ocen od 0 do 5 punktow;

5) ocena udziału wkładrr rzeczowego i osoborve8,o, \v t)l1l1 §lyiąl|czcti u,oltlr-ltnl'ittszY i

placy społecznej członkow- skala ocen ocl 0 do 5 pltilktólv.

6) ocella ćlotyclrczasowej współpracy z silll}olz.lclenl gtllirl1, - sjtala tlcclr t;d 0 cltl -j

punktów;



I

l2,. Cz]ollkorł,ie l(otnjs.ji ocelria.ją olerty wpisu.iąc oceny w arkusz ocen, zawierający nazwę

orgallizirc.ji zgtłaszaiącej o1ertę, krótki opis oferty oraz wolne pola na wpisanie ocen

i]zźlstlii-lt,,ivc:h. lvcclłLrg l<rytcriórv poclaltlyq]1 w §3 ust. I oraz na ocenę łączną.KażdY arkusz

zcstlt] r: 1locl 1li sarrv przcz clstll;ę dol<onurj ącą o0el1,v.

j, (Jcctla łqczlla clanc.i ot'cLt), rv},star,viona przez członka Komisji jest sumą wystawionYch

ocr: il czilst ltorł,5,ch.

4. Ocella ]<oticorł,a clarle.i oI'crty,.iest średrrią, obliczoną z dokładnością do drtrgiego miejsca Po

przccillltrt. z ocen łączrl;,gh .,ł,ystawiottycltprz,ez osoby oceniające tę ofertę.

.r. ].istc rr,),llil<ór,v i<otlkrtt,sl"t olcrt tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen

|iglii:prr, _r,cil - ocl lrajrl,_r,zszc.i clo rlirinizsze.i. Porvyższą listę wraz z protokołem otaz ProPoZYcją

1lr.zi,,clziairr śroc11<or,i, fittatlsovr,vch Przer,voclniczący Komisji przedkłada Wójtowi GmirrY

Za1lolice cclctlr pocl.jccia clecl,zji o do[llransorł,aniu zadanta i jego r,vysokoŚci, prZY cZYm

lilc;ltla stulret t)lc,h dotacji nie llloze pt,zel<raczać kwoty plzęznaczonej do rozdysPonowania

rł, liollltltt,sic.

(_.. \\" llt,;:t,iladliLr rcz5.,11rlac.ii ol'crerlta z calościbądżczęścl,ptzyznanel dotacji, niewykorzystane

śr.od]1i. bcz tldrclltlcgo postęporvania Kolnisjizostają przekazane ofercie, bądz ofertom z listY

1,,,,1,11ilttilł,, l<tórc Lrz_vsl<aly ilairviększi1 ilość pt_tnktow, a rrie uzyskały dotacji.

7. \\'ójt Glllitl1, Zapolicc 1lodc.jnLr.ie osttttcczne rozstrzygnięcie o liczbie przyjętych ofert,

pr, /,c, Ln,Jcz,et l i tt i r.ł,),so k o ś c i przyzn anych dotacj i.

s\4 z prac l(onris.ji spol,ządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy

,,7|,l1,|igrr ie i(,,lllis.j i.

.s_i. \\'l llil<i ]<otllrttrstt olirt rvraz z irllbrInacj L| o pI,zeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji,

,l.tltllit,s,l.cz,tt się: r,i,, 1]ilrlclr,rrie 1nfolrnac.ii l]trblicznej Gminy Zapoll,ce, stronie internetOwej

t]rzcclir Crnirly Zapolicc !*_\vg_ąpoliq9.p!oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zapollce.

ń OLL,"rt,


