ZarządzenieNr 0151-8 l|1
Wójta Gminy Unisław
z dnia 2 lutego20lL roku
w sprawieotwartegokonkursuofertna wykonaniew 2011 roku zadańpublicznychw zakresie
,,UPOWSZECI{NIANIE I RozwÓ.r
DYSCYPLINACH

xuLrURY

FIZYCZNEJ w ROżNYCH

sPoRTU. NA TEREIIIE GMIlYY UNIsŁAw'

gminnym(tekst
Na podstawieart.30,ust.2, pkt.f ustawyz dnia8 marca1990roku o samorządzie
jednolity Dz,U ' z 20a1 roku Nr 14f poz. 159| z póź.zm.);art. |3 ustawyz dnia24 kwietnia 2003r
pożytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz. U. z 2003 roku, Nr 96 po1 873 z póź,
o działalności
zm.,1oraz uchwałanr IXl45l10 Rady Gminy Unisław z dnia l0 listopada 2a10r. w sprawie
uchwalenia,,ProgramuwspołpracyGminy Unisławz organizacjamipozarządowym|oraz innymi
pozytkupublicznegona 2011rok''
podmiotamiprowadzącymidziała|ność

zalządzam, co następuj e:

$ l. 1. og}aszasię otwartykonkursofert na wykonaniew 2011 roku zadańpublicznych
w zakresieupowszechnianiai rozwoju kultura fizycznejw różnychdyscyplinachsportu,na
terenieGminy Unisław.
2. og}oszenieo konkursiestanowizał'ącznik
nr 1 do niniejszegozarządzenia.
umieszczenie:
$ 2. ogłoszeniezostaniepodanedo publicznejwiadomościpoprzez
l)

na tablicyogłoszeńUrzęduGminy

Z') w Biuletynie informacjiPublicznej
$ 3. Zarządzeniewchodziw iycie z dniempodpisania.

ZałączntknrI
Nr 0l51-8/l1
do Zarządzenia
Wojta Gminy Unisław
z dnia2 luteso 2071r.
wójt Gminy Unisław
odziałalnościpożytku
Napodstawieart.ll,13' |4i16ustawy zdnia24kwietnia2003r
publicznegoi wolontariacie9 Dz.U. Nr 96 poz.873zpóźn.zm.)

ogjaszaotwartykonkursofert nr flz}ll
na wykonaniezadań publicznychnviązanychz rea|izacjązadahSamorząduGminy w 20l1 roku w
zakresiewspieraniai upowszechnianiakultury fizycznejpod nazwą:
,,UPoWSZECHNIANIE I RoZwoJ KULTURY FIZYCZNEJ w RożNYCH
DYSCYPLINACH sPoRTU. NA TERENIE GMII\IY UNIsŁAw w 20ll ROKU'

Regulamin
otwańego konkursu ofert nr 2ltt

Rozdział I
Wysokośćśrodków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
l. Na realizację wymienionych zaóań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
ftzycznej, zgodnie z budzetem Gminy Unisław na rok 20l l
przeznaczona jest kwota 80 000 zł.
2. W przypadku nie wykorzystania całościśrodkownarea|izację niniejszego konkursu, Wojt
Gminy możeogłosic konkurs uzupełniającyna nabór ofert dotyczących zadafiz zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej |ub przeznaczyó środkina zlecenie zadań z
pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art, 19a ustawy o działalnościpozytku
publicznego i wolontariacie.
3 . W przypadku zwiększenia w 20 l 1 roku środkowbudzetowych na rea|izację niniej szego
zadaniaWojt Gminy moze przeznaczyó środkina:
1) zwiększenie dotacji nazadaniawyłonione wcześniejw konkursie,
2) inne zadaniaw ramach niniejszego konkursu, ktore spełniływymogi formalne oraz
otrzymaŁyw ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktow stanowiącąprog
umozliwiaj ący przy znanie dotacji,
3) zlecenie zadah z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. |9a ustawy o
pozytku publicznego i wolontariacie'
działalności
4) ogłoszenienowego konkursu.
Rozdział II
Zasady przy znaw an ia d ofi nansowan ia

które
1.W otwartymkonkursieofert mogąuczestniczyćkluby sportowei stowarzyszenia'
w zakresiewspieraniai upowszechnianiaku|turyfizycznejwśrod
prowadządziałalność
sportowymw dyscyplinach
mieszkańcowgminyUnisławi uczestnicząwewspołzawodnictwie
indywidualnychlub zespołowych.
2. Z|ecenie zadaniaiudzieleniedofinansowanianastępujez zastosowaniemprzepisowart.|6
(Dz.U' Nr 96,
ustawyz dnia24 kwietnia 2003r. o działalnoŚcipozytku publicznegoi wolontańacie
poz.873zp6źn.zm.).
nie jest równoznacznez przyznaniemdofinansowania,nie gwarantujerównież
3. Złoizenieoferty
przy znaniadofinansowaniaw wysokościwnioskowanĄ przez oferenta.
W przypadkuwyboru oferty'zlecenie rea|izacjizadanianastąli w formiewsparcia zadania.
Kwota udzielonegodofinansowaniaze środkówGminy nie moze przet'roczyc90 % całkowitych
kosztów zadania.
4. oferenci mają mozliwośówniesienia,w ramachudziałuwłasnego,wkładupoza finansowegodo
wysokoŚci 10%całkowitychkosaów zadania.
5. Wkładpoza finansowymoze stanowićpracawykonywanaptzezwolontariuszyi człoŃow
zasad:
następujących
pod warunkiemprzestrzegania
organizacji(nieodpłatnie)
a) zakres,sposóbi|iczba godzinwykonywaniapracyprzez wolontariuszamusząbyó
okreŚlonew pisemnymporozumieniuzawartymzgodniez art.44ustawyo działalności
pofT/tkupublicznegoi wolontańacię,
b) wolontariuszzobowiązanyjestdo prowadzeniana bieżącokarty pracywraz ze
szczegółowymopisemwykonywanejpracy'
c) wolontariuszpowinienposiadaćkwalifikacjei spełniaówymaganiaodpowiedniedo
rodzajui zakresuwykonywanejpracy,
d) jezeli wolontańusz wykonujepracętakąjak stałypersonelto kalkulacjawkładupracy
dla tego personelu;
wolontariuszawinna byó dokonanaw oparciuo stawkiobowią,zujące
jeśliwolontańuszwykonujepracewymagająceodpowiednichkwalifikacji to kalkulacja
wkładupracywolontariuszapowinnabyc dokonanaw oparciuo obowiązującestawki
pracyjednegowolontariusza
rynkowe;w pozostaĘch przypadkachprzyjmujesię,iz wartośÓ
nie możeprzek'roczyókwoty 12 zł zajednagodzinępracy.
6' Z dotac1iGminymogąbyćpokrytekosztyzgodnez RozporządzeniemMinistra Pracy i Polityki
koszty
administracyjne,
(DzIJ. z}afi r' Nr 6, poz,25),w tym kosztymerytoryczne,
Społecznej
itp.
sprzętui wyposażenia
7. Z dotacj\UrzęduGminy w Unisławiu,przyznanejw ramach otwartego konkursu ofeftnr 2111,
nie mogąbyópokrytewydatki:
1) poniesione przed terminem wydania zarządzenia Wojta Gminy Unisławo rozstrzygnięciu
ww. Otwartego konkursu ofert,
f) niezvłięane bezpo średnioz r ea|izacjądanego zadania,
3) z tytufu podatku od towarów i usfug, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
4) zty1lńu opłati kar umownych,
5) poniesione na przygotowanie oferty,
6) zwią.zanez nabyciem lub dzierżzawągruntów.
Rozdział fV
Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiemprzystąpieniado konkursujest złozenieoferty rea|izacjizadaniawg wzonr
nr l do rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki Społecznejz dnia
w załączniku
określonego
15 grudnia20lOr w sprawiewzoru oferty realizacji zadaniapublicznego,ramowegowzoru
umowy o wykonaniezadaniapublicznegoi wzoru sprawozdaniaz wykonaniatego zadania
(Dz. U. Nr 6, poz.25) w terminiedo dnia 24htego 2011r.
na podanynizej adres:
Urząd Gminy Unisław
ul. Parkowa20
86-260Unisław
pokojnr 10
oferty nalezyskładaćw koperciez dopiskiem: Konkurs ,,UPOWSZECHNIANIE I RoZwoJ
KULTURY FIZYCZNEJ W ROZNTYCH DYSCYPLINACH SPORTU, NA TERENIE GMINY
RoKt]"'.
tIMSŁAww20ll
o zachowaniuterminudecydujedatadostarczeniaofertydo Urzędu Gminy lub datastempla
pocztowego.
2. Druk oferty realizaili zadaniapublicznegomoznapobracze stronyinternetowejBiuletynu
lv dzialekonliursylub osobiŚciew
bip tlnislarr..pl),
PublicznejUrzęduGniny (rr,'rvrr.
Irrforrrracji
UrzędzieGminy w Unisławiu,pok. nr 10.
podmioty:
ofertyna ogłoszonykonkursuprawnionesą następujące
3. Do złożenia
t) organizai1epozarządowew rozumieniuustawyz dnia24 kwietniaf003 r.o dział.a|ności
pozytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.U.Nr 96, poz.873zpóźn.zm.)
na podstawieprzepisowo stosunku
2) osobyprawnei jednostki organizacyjnedziałające
katolickiegow RzeczpospolitejPolskiej' o stosunkuPaństwado
Państwado Kościoła
i z:ltiązkówwyznaniowycharazo gwarancjachwolnościsumieniai
innych Kościołow
pozytkupublicznego.
wyznania,jezeli cele statutoweobejmująprowadzeniedziałalności
j ednosteksamorząduterytońalnego
3) stowarzyszenia
socjalne,
4) społdzielnie
5) społkiakcyjnei społkiz ograniczonąodpowiedzialnoŚciąoraz kluby sportowebędące
na podstawieprzepisówustawyz dnia 18 stycznia1996ro kulturze
społkamidziałającymi
fizycznej(Dz' U. Z 2007r.Nr 226,poz. 1675,zpóźn.zm'),ktorenie działapwcelu
osiągnięciazysku do podziafumiędzy swoich członków,udziałowcow,akcjonariuszyi
pracowników.
4. W oferciemozna zawrzećinformacjelub dołączyćdo ofertyoryginalnelub potwierdzoneza
wyniki we
dokumentyzawierĄącereferencje,czy potwierdzające
zgodnoŚćz oryginał'em
oferenta.
sportowym,osiągnięcia,doświadczenie
wspołzawodnictwie
5' oferta musi być opieczętowanai podpisanaczyte|nieprzez osoby, które zgodniez
podmiotui zaciryania
postanowieniamistatutulub innegoaktu sąuprawnionedo reprezentowania
w jego imieniuzobowiązańfinansowychi zawieraniaumów.
załączyĆ:
na konkursiena|eźzy
7. Do ofertyprzedkładanej
1) Kopię aktualnego(tj' zgodnegaze stanemfaktycznymi prawnym)odpisuz KrajowegoRejestru
Sądowego,innegorejestrulub ewidencji.
2) w przypadkuofertywspolneji wyboru innegosposobureprezentacjipodmiotuniżKRS _
dokumentpotwierdzającyupow.lznieniedo działaniaw imieniu oferentów.
6. Załącznikido ofertywinny być.
1) ponumerowane,

2) podpisaieprzez osobyuprawnione,które zgodniez postanowieniamistatutulub innego
podmiotuna zewnątrzizaciąganiawjego imieniu
aktu sąupowaznionedo reprezentowania
zobowiązańfinansowych,
jeśli
lub osobyuprawnione,
zoryginałemprzezosobę
3) potwierdzonezazgodnośó
przedkładane
sąw formie kserokopii.
przez
z}oĘć nie więcejniz l ofertę.Złoźzenie
7. Na niniejszykonkursuprawnionypodmiot możze
ofert nie będzierczpatrzona.
ze złożonych
oferentawięcejofert spowoduje,ze źzadna
kompletnejofertyspoczywana oferencie.
8. obowiązeksporządzenia
takiej samejofertyna inny otwartykonkursofertogłaszanyprzezUrząd
9. Nie moznaskładac
Gminy w Unisławiu.Taka samaofertanie mozebyó przedmiotemwnioskuo dofinansowaniez
pozytku
pominięciemotwartegokonkursuofert zgodniez art.19a ustawyo działalności
publicznegoi wolontariacie.
10. Na zadaniewyłonionew konkursieoferent nie moze się ubiegaćo inne dodatkowe środki
z budzetuUrzędu Gminy.
Rozdzial V
Termin i warunki realizacji zadania
oferta,musi być zrea|izowanedo 3lgrudnia roku 201I, pr,y
1. Zadaniena ktorejest składana
nie wcześniej
czym początekrealizacji zadaniaopisanegow oferciepowiniennastępować
niit, T4dni od ostatniegodniaterminuskładaniaoferttj. od dnia 24 |utego201Ir.
zgodniez zawartąumowąoraz z
z najwyzsząstarannością
f . Zadaniewinno być zrea|izowane
obowią4jącymi standardamii przepisami,w zakresieopisanymw ofercie.
zterminem i
3. Wszelkie zmianymerytorycznezadaniajakrowniez zmianyzllłiązane
jego realizacji,winny byćzgj,aszane
w formiepisemnej,do osoby
harmonogramem
o akceptację.
odpowiedzialnejw UrzędzieGminy, z prośbą

Rozdzial VI
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Wybor ofert do rea|izacjii tym samymostatecznerozstrzygnięciekonkursunastąpinie
późniejniz w ciryu T4dni od ostatniegodnia przyjmowaniaofert.
na konkurs,wojt powołaKomisję i określitrybjej
2. Do ocenymerytorycznejofert złożonych
pracy.
ofertyprzezkomisjękonkursowąbędzie
3. Warunkiemdokonaniaocenymerytorycznej
następujących
wymogów.
spełnienie
formularzu,
1) zł,ożzenie
ofertyna właściwym
2) złożenieoferty przez podmiot uprawnionydo jej złozenia,
3) z|ożenieofertyw wymaganymw regulaminieterminie,
w
4) dołączenie
do ofertywszystkichwymaganychregulaminemzałącznikowokreślonych
z
rozdzia|eIV ust.5,podpisanychprzezosobęlub osobyuprawnione,które zgodnie
podmiotuna
postanowieniamistatutulub innegoaktuupowaznionesą do reprezentowania
zewnątrz i zaciryania w j ego i mi eniu zobolNtęań fi nansowych,
5) podpisaniei opieczętowanieofertyprzez osobęlub osobyuprawnione,klóre zgodniez

podmiotuna
postanowieniamistatutulub innegoaktuupowi*nionesądo reprezentowania
zewnątrzi zaciryaniaw jego imieniu zobowiązańfinansowycĘ
konkursu,
6) zgłoszeniew ofercie zadaniazgodnegoz celami i załoircniami
przez oferentaodpowiedniegolimitu wkładuwłasnego.
7,)zadeklarowanię
mowaw rozdzia|e
nie
VI ust.3 pkt 4 i 5, w terminie7 dni od powiadomieniaOferenta',W przypadku
usunięciawskazanychuchybieńformalnychofertanie będzierozpatrywana.
5 . Komisja dokonaocenymerytoryczneizadahz$oszonychdo konkursui zarekomenduje
jegowysokością.
Wojtowi Gminy zadaniadoudzieleniawsparciafinansowegowfzz
:
6 . Kryteria ocenymerYtorycznej

uchybieńformalnycĘo ktorych
uzupełnienia
4 . Dopuszczasię mozliwość

Maksymalna
liczba
punktów
L Mozliwoścrealizacj\ zadantapublicznego:

celowoŚó realizacji zadania/opis potrzeb realizacji zadania,jego celow, opis
problemu i skala jego występowanią określeniegrupy docelowej, spójność
zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie' adekwatnośćdziałail
do załozonych celów, znaczenię rea|izacji zadania dla spotecznościi

aneefektyilościowe(zawodnicy)i
efektowpo zakończeniurealizacji zadania,
jakościowe(wyniki),trwałośc
realno śćkontynuacj i zadania/

nowych rozvliązafiipomysłowdo
@sowanie
przedmiofu,celu,zakresui formy działafiwodniesieniudo darrej
pomysh/
oryginalnośc
społeczności,
roznychorganizacjiw trakcie realizaili
w realiz
roznfch środowisk
projektuoraz zaaigur:żowanie
,leconych zadaipublicznych,w przypadku
ffi

organizacji, które w latach poprzednich realizowaĘ zlecone zadania
publiczne /rzetelnośó,terminowośc,sposob rozliczenia otrzymanych na ten

osiągnięcia/
cel środkow,
w poprzednimroku. osiągniętewyniki sportowe
@dań
w najwyzszych kategońach wiekowych (iunior, senior). Ewaluacja w
poszczególnych kategoriach wiekowych (realizacja celów, |iczba

pracy).
zawodników,systematycznośc
budzetul czy budzetjestprawidłowo
@rzystość
sporządzony,kompleksowy'czytelny(zrozumiaĘ),kwalifikowalność
kosztów, kalkulacjakosztow rea|izacj\zadaniapublicznego,w tym
W odniesieniudo zakresurzeczowe5ozadaniaJ
śóproponowanych
i,cznazadania /adekwatno
ffi
przyjętychstawek
kosztowdo planowanychdziałań,zasadność
cen rynkowych,relacjekosztów
jednostkowychw odniesieniudo średnich

do planowanychrezultatod
finansowychwłasnych*lub środków
środkow
@
ych z innych źródć/'na realizację zadaniapublicznego oraz
pochodząc
wolontariuszyi praca
planowanywkładosobowy(w tym świadczenia
społecznaczłonkow)
w
wnioskodawcy(ów) /doświadczenie
@dczenie
w realizację
realizacjipodobnychzadań,kwalifikacjeosob zaangtżlowanych
zadania,w tym podwYkonawcod
w projekciewzięto pod
@pełnosprawnością/czy
np. brak barier
dla osob z niepełnosprawnością
uwagękwestiędostępności
w miejscu,gdziejest realizowanyprojglt/
architektonicznych
ogólem

J

7

2
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aczający minimalny wymagany wkład finansowy

będązadania,które w ocenie
7' Do dofinansowaniaz budzetugminy rekomendowane
merytorycznejuzyskałynie mniej niżz39punktow.
8. ostatecznądecyzjęowyborze zadahorazwysokościudzielonegodofinansowaniapodejmie
Wójt Gminy w formie zarządzenia'
9. Do ZarządzeniaWojta w sprawierozstrzygnięciaotwartegokonkursuofeń nie stozujesię
trybu odwoławczego.
10.o wynikachpostępowaniakonkursowegooferenci biorącytldziałw konkursiezostaną
powiadomienipisemnie.Informacjena tematrozstrzygnięciakonkursuzamieszczone
zostanąrownieżna stronieinternetowejBiuletynu InformacjiPublicznejUrzędu Gminy
(ruurtip-unulailłl ) oraz rratablicy ogłoszeriUrzędu Grrriny.

RozdziałWI
Postanowieniakońcowe
1. ZarządzenieWojta Gminy o ktorymjest mowaw rozdzia|eM ust.8 stanowipodstawędo
zawarciaumowyz oferenterr1ktoregoofertazostda wybranaw konkursie.Umowa określi
szczegółowewarunki rea|izacji'finansowaniai roz|iczeniazadania'Ramowy wzór umowy
Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 15 grudnia2010r
zgadnyjestz rozporządzeniem
w sprawiewzoru oferty rcalizacii zadaruapublicznego,ramowegowzoru umowy o
wykonanie zadaniapublicznegoi wzoru sprawozdaniaz wykonaniatego zaóania(Dz. U. Nr
6, poz.25).
f . w przypadkugdy Wojt Gminy przyznadotacjęnarea|izacjęzadanianiższąniz
wnioskowanaw ofercie,Oferentmoze
1) odstąlió od zawarciaumowy,powiadamiająco Ęm pisemnieosobęodpowiedzialnąw
IJrzędzieGminy w ciągu 14 dni od dnia powiadomieniao wysokościprzyznanejdotacji.W
to możnazłoilyópo terminie
szczegolnieuzasadnionychprzypadkachoświadczenie
wymienionymwyzej. oświadczeniepowinno zawieracnazwęzadatia,pieczęcoferenta
woli w imieniu oferenta.
oraz podpisyosobuprawnionychdo składaniaoświadczeń
w formie pisemnejkorektęzakresurzeczowegoi finansowego.
f) zaproponowac
Korekta powinnauwzględniaćwkładwłasny,lctóregominimalnyudziałprocentowy
w czasie
zostałw rozdz.VI ust.3pkt. 7. Korekla powinnabyć z}oźzona
określony

umozliwiającymterminoweprzygotowaniei podpisanieumowy.
do zavtarciaumowy winien przedstawić
3. oferent przystępujący
odpisuz rejestruze stanemprawnymi faktycznymw dniu
o zgodności
oświadczenie
podpisaniaumowy lub innym aktemregulującymstatusprawnypodmiotu.
4, Wojt Gminy możeodmowiópodmiotowiwyłonionemuw konkursieprzyznaniadotacjii
podpisaniaumowyw przypadku,gdy okazesię, iż rzeczywistyzakresrealizowanego
do czynności
zadaniaznaczącoodbiegaod opisanegow ofercie,podmiotutracizdolność
okolicznościpodwazającewiarygodność
prawnych,zostanąujawnionenieznanewcześniej
meĄrtorycznąlub finansowąoferenta.
5' Wójt Gminy odmówi podpisaniaumowy podmiotowiwyłonionemuw konkursie,w
wydana
przypadkugdy jedna lub więcejdotacji ptzyznanychw roku 20T0 została
nieprawidłowolub roz|iczonanieprawidłowo/nieterminowo.
6. W przypadkurezygnacjipodmiotulub odmowypodpisaniaumowy przezWojta Gminy z
środkiprzezrflczyna..
przyczynopisanychwyżej,Wójt zarezerwowane
w konkursie,
wcześniej
1) zwiększeniedotacjinazadaniawyłonione
wymogi formalneoraz
2) inne zadaniewramachniniejszegokonkursu,ktorespełniło
w oceniemerytorycznejminimalnąliczbę punlctowstanowiącąprog
otrzymało
umozliwiający przyznaniedotacji'
3) zlecenie zadahz pominięciemotwartegokonkursuofert,zgodniez art.I9a ustawyo
pozytkupublicznegoi wolontariacie'
działalności
4) ogłoszenienowegokonkursu.
7. oferentjest zobowiązanydo sporządzaniaiskładaniasprawozdaniaz wykonaniazadania
w umowie.Sprawozdanienalezy sporządzićwedfug
publicznegow terminieokreślonym
nr 3 do rozporządzeniaMinistra Pracy i Polityki
wzoru okreŚlonegow załączniku
Społecznejz dnial5 grudnia2O|orw sprawiewzoru oferty realizacjizadaniapublicznego,
ramowegowzonr umowy o wykonaniezadaniapublicznegoi wzoru sprawozdaniaz
wykonaniategozadania(Dz.U. Nr 6,poz.25)'Wzór sprawozdaniamozna otrzymaÓw
UrzędzieGminy.
8. oferent ktory otrzymadofinansowaniezIJrzęduGminy jest zobowiąpanydo:
otrzymanychna rea|izacjęzadania,
l) wyodrębnieniaw ewidencjiksięgowejśrodkow
komorki organizacyjnejUrzędu Gminy oryginałow
2) dostarczeniana wezwaniewłaściwej
celemkontroli
dokumentow(faktur,rachunkow)orazdokumentacjio ktorejmowa .vqt:iei,
prawidłowości
wydatkowaniadofinansowanaoraz kontroliprowadzeniawłaściwej
Kontrolą o ktorejmowawyżej,nie ograniczaprawaUrzędu
dokumentacjiz nią zt,tiązanej.
realizowanegozadaniapod względemfinansowymi
Gminy do kontroli całości
merytorycznym.

