Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 24/18
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE
o drugim otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
450 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
ogłasza
drugi otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na częściowe
dofinansowanie ich realizacji
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 3 000,00zł.
Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji
Burmistrza Miasta i Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu
Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn,
niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Zasady przyznawania dotacji
 dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną
uznane na najkorzystniejsze,
 zadanie, którego realizacja zostanie zlecona winno być przedmiotem
statutowej działalności podmiotu składającego ofertę,
 dotacja będzie przyznawana w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem
dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji, dlatego podmiot
składający ofertę musi przeznaczyć na realizację zadania własne środki
finansowe lub wkład osobowy (praca społeczna),
 złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,
którą wnioskuje podmiot.
Terminy i warunki realizacji zadań:
 realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się
w terminie od dnia podpisania umowy i zakończyć się dniem 31 grudnia
2018 r.,
 przekazanie dotacji nastąpi w transzach,
 warunkiem zawarcia umowy jest, w przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

 warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia
realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru
określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
Termin składania ofert
Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
należy
składać
na
piśmie
w
sekretariacie
Urzędu
Miasta
i Gminy w Szlichtyngowej (pok. 9) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
ul. Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta wykonywania zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”
w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu
składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa w oparciu o następujące
kryteria:
 oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie
nie będą rozpatrywane,
 zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
 wkład finansowy i osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca
społeczna członków,
 merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposoby promocji zadania
i popularyzacji sportu),
 możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa,
zasoby rzeczowe),
 ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (przejrzystość i szczegółowość
kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),
 dotychczasową współpracę organizacji z Gminą,
 dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta.
O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja
o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku
ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze
szczególnym
uwzględnieniem
wysokości
dotacji
przekazanych

organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
W roku 2017 przeznaczono kwotę 59 204,13zł, z podziałem na zadania:
1. MKS „Orzeł” Szlichtyngowa w kwocie:
27 309,08zł
2. LOK Zarząd Powiatowy we Wschowie w kwocie:
10 000,00zł
3. UKS RAZEM w kwocie:
2 000,00zł
4. UKS „Orlik” Stare Drzewce w kwocie:
2 300,00zł
5. Grupa Virtus w kwocie:
12 000,00zł
6. UKS Szlichtyngowianka w kwocie:
2 395,05zł
7. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem przy Szkole
Podstawowej w Starych Drzewcach w kwocie:
3 200,00zł
Załączniki do oferty:
 statut, jeśli organizacja pierwszy raz składa ofertę w konkursie ogłoszonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
 aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru, lub odpowiednio
wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

