
W6JT GMINY
87-731 WAGANJEC

Zarz^dzenie Nr 02.2013
Wojta Gminy Waganiec
z dnia 03 stycznia 2013 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2013
przez organizacje prowadzqce dzialalnosc pozytku publicznego zadan
publicznych zwi^zanych z real i /acj i j zadaii samorzadu gminy w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.); art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaialnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zmianami); rozporza^dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycza^cych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 6 poz. 25) oraz uchwaly Rady Gminy Waganiec Nr XXIII/135/12 z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie przyj^cia Programu wspolpracy Gminy Waganiec
z organizacjami pozarza^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku
publicznego na 2013 rok.

zarzaxlzam, co nastejnye:

§1
Oglasza sie^ otwarty konkurs ofert na wykonanie zadan publicznych zwi^zanych

z realizacja^ zadan gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ogloszenie stanowi zal^cznikNr 1 do niniejszego zarza^dzenia.

§2
Ostateczny termin skladania ofert wyznaczony zostaje na dzien 25 stycznia 2013 r.

O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia oferty w sekretariacie Urz^du Gminy
lub data stempla pocztowego.

§3
Wzor oferty na realizacj? zadania publicznego i wzor sprawozdania z wykonania

zadania publicznego zostaly okreslone w rozporza^dzeniu ministra Pracy i Polityki Spolecznej,
o ktorym mowa na wst^pie.

§4
Ogloszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urz^du Gminy, na stronie internetowej Urz^du Gminy oraz na tablicy ogloszen
w siedzibie Urz^du Gminy w Wagancu.

§5
Wykonanie zarzqdzenia powierza si$ podinspektorowi ds. kadr.

§6
Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

mgr Piotr Marcim



Zal^cznikNr 1 do zarz^dzenia Nr 02.2013
Wqjta Gminy Waganiec z dnia 03 stycznia 2013 r.

OGLOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH REALIZUJ^CYCH ZADANIA

NALEZACE DO SFERY ZADAN PUBLICZNYCH w roku 2013

WOJT GMINY WAGANIEC
oglasza

OTWARTY KONKURS OFERT
dla organizacji pozarz^dowych realizuj^cych zadania nalezijcc do sfery /ad an

publicznych

1. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a w szczegolnosci:
-popularyzacja roznych dziedzin sportu,
-propagowanie aktywnych form sp^dzania wolnego czasu,
-organizowanie szkolen, cwiczeri, zaj?c sportowych w roznych grupach wiekowych
(szczegolnie z dziecmi i mlodziezaj oraz zawodow, imprez sportowych o zasi^gu gminnym
i regionalnym,
-promocja gminy poprzez uczestniczenie w systemic rozgrywek i zawodow sportowych
0 zasi^gu gminnym, regionalnym i ogolnopolskim.

2. Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania:-10.000,00 zl.

3. Zasady przyznawania dotacji:
- w otwartym konkursie moga^ uczestniczyc organizacje pozarza^dowe oraz osoby prawne
1 jednostki organizacyjne dzialaja^ce na podstawie przepisow o stosunku Panstwa do Kosciola
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Panstwa do innych kosciolow i
zwiqzkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania, stowarzyszenia
jednostek samorzaxlu terytorialnego, spoldzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne
podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, ktore prowadza^
dzialalnosc statutewa^ w dziedzinie obj^tej konkursem i zamierzaja^ realizewac zadanie na
rzecz mieszkaricow gminy Waganiec,
-wysokosc przyznanej dotacji moze bye nizsza, niz wnioskowana w ofercie.

4. Miejsce i terrain skladania ofert:
-Urz^d Gminy w Wagancu, ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec do dnia 25 styczen 2013 r.
(o zachowaniu terminu decyduje data zlozenia oferty w sekretariacie Urz^du Gminy lub data
stempla pocztowego).

5. Miejsce i termin rozstrzygni^cia konkursu: Urz^d Gminy w Wagancu w cia^gu 7 dni od
uptywu terminu skladania ofert.

6. Ze szczegolowymi warunkami konkursu mozna si? zapoznac w Urz^dzie Gminy
w Wagancu, u podinspektora ds. kadr.



7. Oferta zlozona przez organizacje pozarzaxlowa^ zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej (Dz. U. Nr 6 poz. 25) powinna zawierac:
-nazw§ i siedzib? oferenta,
-szczegolowy opis realizacji zadania gminy,
-kalkulacj^ przewidywanych kosztow realizacji zadania z zaznaczeniem udziaiu srodkow
wlasnych oraz wysokosci pianowanej dotacji z budzetu gminy Waganiec,
-termin i miejsce realizacji zadania (harmonogram).

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
-w celu przeprowadzenia konkursu Wqjt Gminy Waganiec powola w drodze zarza^dzenia
komisj£ konkursowa^ Konkurs sklada si§ z dwoch etapow:
a) w pierwszym etapie komisja konkursowa otwiera koperty z ofertami i ustala, ktore z ofert
spemiajq. warunki formalne.

b) w drugim etapie konkursu komisja ocenia mozliwosc realizacji zadania, ocenia
przedstawiona^kalkulacj^ kosztow realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
uwzgl?dnia wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacj? zadania, analizuje
merytoryczn^ zawartosc ofert, wybiera najkorzystniejsze oferty i proponuje wysokosc
srodkow na realizacj? zadania gminy.

9. Dokonuj^c wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa wezmie pod uwag§
nast^pujajce kryteria:
-merytoryczne (stopien, w jaki oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zakres, formy,
narz^dzia, mozliwosc kontynuacji),
-finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osob obj^tych projektem,
udzial srodkow wlasnych oferenta, inne zrodla finansowania),
-organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe - profesjonalizm kadry, dotychczasowe
doswiadczenie w realizacji zadan podobnego typu),
-ocena dotychczasowej wspolpracy z administracja^ publiczna^ (rzetelne oraz terminowe
wykonywanie i rozliczanie zadan zleconych w ubieglych latach),
-preferencje lokalne (imprezy integracyjne organizowane dla srodowisk z terenu gminy).

10. Termin wykonania zadania ustala si? od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia
2013 roku. Zadanie musi zostac wykonane zgodnie z oferty oraz kosztorysem, stanowi^cym
zala^cznik Nr 1 do umowy na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizacj?
zadania wlasnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Waganiec.

11. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkosc udzielonego
dofinansowania:
-w 2012 roku udzielono dotacji na realizacj^ zadan w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu Gminnemu Klubowi Sportowemu ,,SADOWNIK-WAGANIEC",
w wysokosci 9.000,00 zl. oraz Stowarzyszeniu Na Rzecz Aktywnosci Spoleczno-Artystycznej
w wysokosci 2.000,00 zl.

12. Wojt Gminy Waganiec zastrzega sobie prawo odwotania otwartego konkursu ofert
oraz przesuni^cia terminu skladania ofert.

mgr riotr marcima


