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oRK.120.19,2019

Zarzqdzenie Nr t9l20l9
W6jta Gminy Stanin

z dnia 16 lrwietnia2019 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari poZytku
publicznego zzakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 20L9 r.

Na podstawie art. t 1 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia24 kwietnia2D}3 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U.2019, poz.688 ) oraz Uchwaly Nr LXII/28212018 Rady
Gminy Stanin z dnia 9 listopada 2018 r. w spawie uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy
Gminy Stanin z organizacjani pozaru4dowymi oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS('
po2rytku publicznego na20l9 r. zarzqdzam, co nastgpuje:

s 1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadah publicznych w roku 2019 w zakresie
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
TreS6 ogloszenia stanowi zal4cznik do niniejszego zarzqdzenia.

$ 2

Ogloszenie o konkursie publikuje sig poprzez jego zamie szczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej Gminy Stanin,
3) na tablicy ogloszef w siedzibie Urzgdu Gminy Stanin.

$ 3

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

1 .
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Zal4cznik
do Zarzqdzenia Nr 19 12019

W6jta Gminy Stanin
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

W6jt Gminy Stanin

Dzia\ajqc .na podstawie art.13 w zwiqzku z art. tl ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019., poz. 688) oraz
stosownie do Uchwaly Nr Lxlll282l20l8 Rady Gminy Stanin z dnia 9 listopada

2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wsp6lpracy z organizacjami
pozanqdowymi oraz innymi podmiotami mog4cymi realizowa6 zadanra poZytku publicznego

na 2019 rok

OGtr,ASZA

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadafi gminy o charakterze poiytku

publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury firycznei i sportu
w Srodowisku szkolnym i wiejskim

Rozdzial I
Rodzaj zadari i wysokoSi Srodk6w publicznych przeznaczonvch na ich realizacjg

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Srodowisku szkolnym i wiejskim w zakresie
gier zespolowych, tenisa stolowego oraz lekkoatletyki

WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na wsparcie w/w zadania wynosi l1cznie:
1oo ooo zl 

Rozdziar II
Zasady przy znaw ania dotacii:

1. Postgpowanie konkursowe prowadzone bgdzie zgodnie z zapisanti ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i wolontariacie
( t j .Dz.U.22019 r .  poz.  688).

2. Zloaenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przy'ananiem dotacji. Dotacjg na realizacjg
zadania otrzyma organizacja pozarz4dowa lub inny podmiot, kt6rego oferta zostanie
wybrana w niniej szym, postgpowaniu konkursowym.

3. Ostateczn4 decyzjg o wysokodci otrzymanej dotacji podejmuje W6jt.
Kwota przyznanej dotacji mozebytni2szaod wnioskowanej w ofercie.

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokoSci innej niz wnioskowana kwota, oferent
przed dat4 podpisania umowy zobowi4zany jest do przedstawienia aktualnego
harmonogramu zadat i korekty kosztorysu.

5. Dotacje narealizacjg zadahprzyznane bgd4 w formie wsparcia realizacji zailania.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowatiem formy pisemnej

z podmiotem wylonionym w drodze konkursu, zgodnie z ramowym wzorem



okreSlonym przepisami dotycz4cymi poZytku publicznego i wolontariatu. W zawartej

z oferentem umowie zostan4 uregulowane szczeg6lowe i ostateczne warunki

realizacji,finansowaniairozliczaniazadama.
Rozdzial III

Terminy i warunki realizacji zadania:

l . Zalania musz? byd zrealizowane w 2019 roku, przy czym koricowy termin
wykonania zadania zostanie okreSlony w umowie.
Zadania mog4 realizowal podmioty okreSlone w ustawie z dru;a 24 kwietnia2003 r.
o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (ti. Dz. U. 22019 r., poz. 688),
kt6re spelniaj q nastgpuj 4ce warunki :
a) dziaNania objgte konkursem odpowiadaj q dzialalnoSci statutowej organizacji;
b) realizacjazadaniaodbywa sig na rueczmieszkaric6w Gminy Stanin;
c) dysponuj4 zapleczemkadrowym irzeczovtymniezbgdnym do realizacjizadaria;
d) posiadaj 4 doSwiadczenie w rcalizacji zadai bgd4cych przedmiotem konkursu;
e) zadanie winno byt, rcalizowane z najwylsz4 staranno(ciq, zgodnie z zawartq

umow?.
Wsparcie realizacji zadanra i udzielenie dotacji nastgpuje z zastosowaniem przepis6w
art. 16 ustawy z dnra 24 kwietnia 2003 r. o dziaNalnoSci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U.22019., poz. 688 )
W6jt Gminy moae odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w otwartym konkursie ofert
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okuze sig, 2e zakres
realizowanego zadania zrtaczqco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego

reprezentanci utrac4 zdolnoSd do czynnoSci prawnych, zostanq ujawnione nieznane
wczesniej okoliczno5ci podwazenia wiarygodnoSci merytorycznej lub finansowej
oferenta.
Warunkiem rczliczenia zadania jest zlohenie sprawozdania z wykonania zadania
publicznego zgodnie ze wzorem okreSlonym w rozporz4dzeniu Przewodniczqcego
Komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 puhdziernika 2018 r. (Dz.U.22018
r.,pol.2057) - dostgpnym r6wniez na stronie internetowej: www.stanin.pl

Rozdzial IV
Termin i warunki skladania ofert:

t . Oferty w formie pisemnej nale|y sklada6 osobiScie lttb za po6rednictwem poczty
wUrzgdzie Gminy w Staninie, Stanin 62,2I-422 Stanin, pok6j nr 5 (sekretariat) -

w zamknigtej kopercie z adnotacjq - n,Konkurs - OrganizacjePozarz4dowe 2019 "
do dnia 8 maja 2019 r. do godz. 1500.

Oferty powinny byd skladane na drukach, wedlug wzoru stanowi4cego zal4cznik nr 1
do Rozporz1dzenia Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Po2ytku Publicznego
z dnia 24 puhdziernika 20 I 8 r. (Dz. U . z 2Al8 r., poz. 2057)
Do oferty nale?y zal4czy6:
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o Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego (waimy do 3 m-cy od daty

wystawienia), a w przypadku nie podlegania wpisowi do Rejestru inny dokument

potwierdzaj qcy dzialalno S 6 podmiotu,

o Aktualny statut,
o Pisemne oSwiadczenie o nie zaleganiu z platnoSciami na rzecz podmiot6w

publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiot6w,

o . Pelnomocnictwo do skladania oSwiadczeri woli (w przypadku gdy umowE bEda

podpisywaly osoby inne niz uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i

odpisem z Krajowego Rejestru S4dowego).

Ww dokumenty winny by1 zlohone w postaci kopii albo oryginalu'

W przSpadku skladania w formie kserokopii kazda strona dokumentu powinna by6

potwierdzo na za zgo dnoS6 z orygin alem ptzez o soby uprawnione.

Rozpatrywane bgd4 wyl4cznie oferty kompletne i prawidlowo wypelnione, zlohone

wedlug obowiqzujqcego wzoru, w terminie okreslonym w ogloszeniu konkursowym.

Oferty, kt6re zostan4 zlo2one po terminie nie bgd4 brane pod uwagq w konkursie i

zostan4zwr6cone oferentowi bez otwierania.

7. Wz6r oferty okreSla Zal4cznik Nr I do niniejszego ogloszenia dostqpny w Zespole

Ekonomiczno - Administracyjnym Szk6l w Staninie, pok. Nr 2 jak r6wniez w

Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Stanin oraz na stronie intemetowej

www.stanin.pl
8. Termin otwarcia ofert - 9 maja 2019 r. godzina 1.000. Otwarcie nast4pi w siedzibie

Urzgdu Gminy Stanin (sala konferencyjna).

Rozdzial V
Trvb i krlrteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Wy66r oferty nast4pi w ci4gu 14 dni od dnia, do kt6rego nale?;alo zloLy1 oferty.

2. Wyboru oferty w drodze konkursu dokona W6jt Gminy Stanin po zapoznarLiu sig z opiniq

Komisji Konkursowej powolanei zanqdzeniem W6jta Gminy Stanin.
3. Oferty podlegaj4 analizie formalnej. Oceny formalnej dokonuje komisja powolana przez

W6jta Gminy Stanin. Oferent, kt6ry nie spelni kryteri6w formalnych zostanie wezwany

do ich uzupelnienia. Uzupelnienie brakuj4cych dokument6w i btgd6w powinno nast4pi6 w

terminie trzechdni liczonych od dnia otrzymania powiadomienia'

Oferty spelniaj4ce wymagania formalne podlegaj4 ocenie merytorycznej.

Pruy rozpatrywaniu ofert zostan4 wzigte pod uwagg:
1) Opis zadania: zhieanoSl cel6w zadatrta z celami konkursu oraz celami statutowymi
wnioskodawcy, sp6jno56 opisu realizacji zadaria z kosztorysem, harmonogram
planowanych dzialafu (podanie terminu rczpoczgcia i zakohczeria, okreSlenie skali:
liczba udzielonych Swiadczeri, adresat oferty, liczba os6b objgtych dzialaniem),
zakadane r ezultaty r ealizacji zadania,
2) Koszty oferty w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania w tym: wysokoS6
wkladu wlasnego wnioskodawcy,udzial innych ir6del finansowania, wklad rueczory
osobowy, Swiadczenia wolontariuszy i pracA spoleczn4, sp6jnoS6 kosztorysu z opisem
zadania, pozafinansowy wklad wlasny w realizacjg zadaria,

4.
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3) Dotychczasowe doSwiadczenie oferenta w realizacji zadah podobnego rodzaju

w szczeg6lnoSci wykonanie zadart zleconych oferentowi w okresach poprzednich

z uwzglgdnieniem rzetelnoSci i terminowoSci ich rcalizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel 6rodk6w,
4) Posiadane zasoby kadrowe - kwalifikacje os6b zatrudnionych do realizacji zadafi,

5) Dotychczasowa wsp6lpraca wnioskodawcy z sarnorz4dem i innymi instytucjami

publicznymi.

W biez4cym roku nie zrealizowano jeszcze zadafi publicmych przez orgarizacie

pozarzqdowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie. W roku poprzednim 2018 Gmina Stanin na realizacjg zadaf

publicznych tego samego rodzaju przekazalakwotg - 118 000 zl

Rozdzial VII
Postanowienia kofcowe:

1. Szczeg6lowe informacje na temat konkursu mohna uzyskai pod numerem telefonu

25 79811 95 lub w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szk6l w Staninie (pok. nr 2)

2. Wyniki konkursu zostan4 ogloszone poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszeri

wlJv:Edzie Gminy Stanin, oraz zostarr4zamieszczone na stronie internetowej www.stanin.pl,

atakle w Biuletynie Infornracji Publicznej Urzgdu Gminy Stanin.

Rozdzial VIr



Zal4czniknr 1 do ogloszenia

ZalEczniki d o r ozp orzqdze nia
Przewodniczqcego Komitetu
do spraw Po2ytku Publicznego
zdnia24 pa2dziernika 2018 r. (Dz. U.
poZ.2057)

Zal4czniknr I

WZOR

OFERTAREALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN E GO* /
OFERTA WSPOLNA REALIZACJ I ZADAN IA PU BLICZN EGO*,

O KTORYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWYZ DNIA 24 KWIETNIA 2OO3 R.

O DZIAIALNOSCI pOZWKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. z2OL8 R. POZ. 450,2

PozN. zM.)

POUCZENIE co do sposobu wypelniania ofefi:

Ofertq naleiy wypelnii wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczeg6lnych polach

lub w przypisach.

w przypadku p6l, kt6re nie dotyczq danej oferty, nale2y wpisad,,nie dotyczy" lub przekre5lii pole'

Zaznaczenie ,,r", np., ,,Krajowym Rejestrem Sqdowym*/wla3ciwq ewidencjq*", oznacza,2e nale2y skreSlii niewlaSciwq

odpowiedi i pozostawii prawidtowq. Przykiad:,,Krajowym Rejestrem SEdowym*/wlaSciwq ewidencj4*".

l. Podstawowe informacje o zfoionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

l l l .  Opis zadania

#;,i;;,i;.,."r Data
iakofczenia

1) Wypefnii jedynie w przypadku, gdy oferta zostata zlo|ona w zwiqzku z ogtoszonym przez organ otwartym konkursem ofert.
Naleiy wskaza( rodzaj zadania, o kt6rym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie, wynikajqcy z ogloszenia o otwartym konkursie ofert.

1
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2) Dotyczy zakresu dziaiania tej czq5ci zadania, kt6ra bqdzie realizowana przez podmiot niebgdqcy strona umowy, o kt6rym
mowawart .  lSust .4ustawyzdnia24kwietn ia2003 r .odziata lnoic i  po2ytkupubl icznegoiowolontar iac ie.



lV. Charakterystyka Oferenta

. .J: i  r

3)Organ w ogtoszeniu o otwartym konkursie ofert mo2e odstqpie od wymogu sktadania dodatkowych informacji dotyczqcych
rezultat6w w realizacji zadania publicznego, je2eli rodzaj zadania uniemo2liwia ich okreSlenie.

3
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Vl . Inne informacje

4) Tabelq naleiy rozszerzyi w przypadku realizacji oferty w dtu2szym okresie.
5)  Suma p6l  3.1.  i  3 .2.
6)Sekcjq V.C nale2y uzupetnii w przypadku oferty wsp6lnej.
7) Tabelq naleiy rozszerzyi w przypadku realizacji oferty w dlu2szym okresie.



Vll. O5wiadczenia

OSwiadczam(my), ie:

1) proponowane zadanie publ iczne bqdzie real izowane wyfqcznie w zakresie dziatalnoSci poiytku publicznego

oferenta(-t6w);
Zl pobieranie Swiadczefi  pieniqinych bgdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalno5ci po2ytku

publicznego;

3) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-j4)*/zalega(-jA)* z oplacaniem nale2noSci z tytulu zobowiqzari

podatkowych;
4) oferent*/oferenci* skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jql*/zalega(-jq)* z oplacaniem nale2noici z tytufu sktadek na

ubezpieczenia spoleczne;
5) dane zawarte w czqSci ll niniejszej oferty sE zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym*/wta3ciwq ewidencjq*;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalEcznikach sE zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert,  w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rychdotyczq

te dane, zto2yly stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

(podpis osoby upowa2nionejlub podpisy

os6b upowainionychdo sktadania oiwiadczeri
woli w imieniuoferent6w)


