
Załącznik do Zarządzenia Nr 8.2015

Wójta Gminy Goraj

z dnia 12 stycznia 2015 roku

oGŁoszEl[IE o KoNKtJRstE
Dzińając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dńa24 kwietnia2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity : Dz.|J. z2OT4 r.,poz.1118)

wórr cłrrtw conłr

ogjasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niebędących jednostkami sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oruz dla podmiotów
wymienionych w arr. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.|J. z 2014 r., poz. 1118 ) na realizację
zadafiz zahęsu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Zleceńe
zadń w powyższym zakresie nastąpi w formie wsparcia zadańwraz z udzieleniem dotacji na
dofi nansowarrie ich r ealizacji.

Cel zadań:

propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci,młodzieży i dorosłych poptzez
organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Goraj ipozanią.

1. RoDZAJ ZADANIA

\ilspieranie i upowszechnianie kulfu ry fizy czaei.
Rodzaj zadań:
1) organizowanie treningów szkoleniowych,
2) propagowanie aktyrłmego wypoczynku dzieci i rŃodzieży,
3 ) organizowanie rozgrywek i współzawodnictwa sportowego
4)udziałw zawodach i rozgrywkach sportowych,
5) reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych piłki nożnej poza gminą
6) zakup sprzętu sportowego i odzieĘ sportowej.

CZohl-YcH N

38 000,00 zł (słowniez tmydzieści osiem Ęsięcy złotych).

Dotacja obejmuje dofinansowanie kosztów a w szezególności:
l) realizacja programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosźów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfi nansowania stypendiów sportowych i wynagrod zeniakadry szkoleniowej .

PUBLI
REALIZACJE ZADANIA:



3. zAsADY PRZYZNAWAI1,IA DOTACJI

1) Warunki ptzyznawania dotacji na realizację przedmiotolvych zadń określają przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia}}}3 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz.U. z 2014t.,poz.1118),

2) Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadń, o klórych mowa w ogłoszeniu
konkursowym,

3) Oferry mogą składać otganizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dńa 24 kwietnia2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) prowadzącę dziŃalność pożytku publicznego lub
działalnosć statutową w zakresie powyżej w;,rmienionego zadania na terenie Gminy Goraj,

4) ZŁożenie oferty nie jest równoznacznę zprzyznaniem dotacji.

5) Do oferty należy dołączyć: statut orgarizacji lub inny dokument określający przedmiot
działalności , aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie o sporcie z dńa 25 czerwca ż010 r.
(Dz. U. Nr I27, poz. 857 z późn. zm.), sprawozdarie merytorycme i sprawozdanię
finansowe z dzińalności statutowej za rok 20l4,oświadczenię osób uprawnionych do
reprezentacji o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo - księgowej dla potrzeb realizacji
zadń określonych w niniejszym ogłoszeniu, oświadczenię osób uprawnionych do
rcprezentacji, że oferent nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku ( nie doĘczy
or ganizacji po siadaj ących status or ganizacji pożytku publi czne go),
6) Wszystkie dokumenty powinny byó składane w oryginałach, bądź poświadczonych
kopiach przęz osoby do tego uprawnione.
7) W terminie 30 dni od dnia zakończeniarealizacji zńariazłożone zostanie sprawozdanie z
jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia ż0l0 r, (Dz.IJ.z 2011 Nr 6,poz.25).
8) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty i zawartej w
formie pisemnej umowy z obońązkiem rozliczenia się z przyznarrej dotacji po realizacji
zadańa" Niewykorzystane w terminie realłzacji zadania środki finansowe podlegają
zwrotowi do budżetu Gminy Goraj w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dńa
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z
pÓŹn.zm).Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania zostaną
uregulowane w umowie,
9)Konkurs zostanie rozsttzygńęty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

4. TERMIN-Y I WARI]NKI REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 3l grudnia 2015 r.

Warunki realizacji zadania:
I) realizacjazńaniamusi nastąpió w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia

2015 roku,

2) zadańe winno byó rcalizowane znajv,ryższąstarannością zgodnie z warunkami umowy
oraz z obowią7ującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,



3) zadanie należy ręalizowaó w taki sposób by jego dzińarliarrti objęta była jak największa
liczba uczestników,

4) w trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się
szczególnąuwagę na:

a) realizowanię zadart zgodnie z zapisami oferty i zawartąumową
b) wykorzystanie kwoty dotacji zgodnie zprzezfiaczeniem.

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADAIYIA OF,ERT

1) Kompletne oferty dotyczące realŁacji zadania naleĘ skladaó w Unędzie Gminy
Goraj, ul. Bednarska 1, pokój Nr 2 (Sekretariat Uzędu Gminy) w terminie do
dnia 4 lutego 2015 roku do godz. 12.00, w zamknięĘch kopeńachz opisem na
kopercie: Wójt Gniny Goraj ,rOtwarĘ konkurs ofeń 2015 - zadanie z zakresu
wspieranie i upowszechnianie kultury fizy cznei''.

2) Oferta powinna zawięrać w szczegóIności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia
24 kwietnia}}}3 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.lJ. z 2014
r., poz. 1118) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty, w tym : statut oryanłzacji
lub inny dokument określający przedmiot działalności , aktualny odpis z właściwego rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w
ustawie o sporcie z dnia 25 częrwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn.zm.),
sprawozdanie merytorycznę i sprawozdarrie finansowe z dzińalności statutowej zarck2Ot4,
oświadczenie osób uprawnionych do reprezentacji o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo
- księgowej dla potrzeb realizacji zadń określonych w niniejszym ogŁoszeniu, oświadczenie
osób uprawnionych do reprezentacji, że oferent nie prowadzi dzińalności w celu osiągnięcia
zysku ( nie dotyczy organizacji posiadających status organizacjipożytku publicznego),
Wszystkie dokumenty powinny byó składane w oryginałach, bądź poświadczonych kopiach
przez osoby do tego uprawnione.

3) Ofertę należy złoĘó na formularzuzawartym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Poli§ki Społecznej z dńa 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadaniapublicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanię zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadartia (Dz.U. z20ll r. Nr 6,
poz.25),

4) drŃi możnapobrać wUrzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, pokój Nr 2 (Sekretariat) w
dni pracy Urzędu w godzinach od 8.00 do 15.00.

6. TERMIN. TRYB I KRYTERIA sTosoWANE PRZY DoKoltYwAMU
WYBORU OFERT.

1) Publiczne otwarcie ofeń, sprawdzenie i wstępna lrwalilikacja pneprowadzona będzie
przez komisję konkursową powołanąprzezlilójta Gminy Goraj w dniu 5lutego o
godzinie 8"00 w pokoju Nr 15 (§ala narad Urzędu Gminy Goraj, ul. Bednarska
1).

2) Termin dokonania wyboru oferĘ ustala się do dnia 6luĘ 2015 roku.

3) Nie będą rozpatrywane oferty:
a) ńożone po Wznaczofiymterminie,
b) niekompletne,
c) złożone na drukach innych niżwskazane w niniejsąrm ogłoszeniu.

4)Przy rozpatrywaniu ofeń zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria ficeny ofeń:



a)
b)

c)

d)

możliwo ś c i zt e alizow ania zadania pr zez po dmi ot składaj ący o fertę,
ocena kalkulacji kosźów zadaniaw odniesieniu do zakresu rzęczowęgo
zadania przedstawiona w ofercie,
proponowana jakośó wykonania zadaniai kwalifikacje osób
realin$ących zadanie,
przy wniosku o wsparcie zadania- planowany przęz oferenta udziń

środków finansowych własnych lub środków finansowych
pochodzących z innych źródeł na realizację zadaniapublicznego,

planowany wkład tzeczow i osobowy oferenta, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków,
sposób realizacji zadań przez podmiot składaj ący ofertę w latach
poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz
sposobu rozliczeńa otrzymanych na ten cel środków,
spełnienie merytorycznych warunk ów realizacji zadaniawynikaj ących
zęwzoru oferty i ogłoszenia o koŃursie.

1) w bieżącymroku Gmina GoĘ nie realizowałazadńpublicznych wymienionych
w ogłoszeniu.

2) w 2014 roku Gmina Goraj przekazńadotację na zadanie
z zal<resu kultury fizycznĄ i sportu w kwocie 36 000 zł .

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać pod numerem telefonu nr
84 6858002 -ZenonGłowala, Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Goraj, uL
Bednarska 1, pokój nr 3.

Infomacja o rozstlzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP:
gggorailDip.rubet§r(ie.p!, stronie intenretowej: goĘ.eu orazna tablicy ogloszeń
Urzędu Gminy Goraj.
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