Z^RZĄDZENIB nr 142114
WOJTA GMINY BABIAK
z

dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadaniapublicznego
Gminy Babiak ptzeznaczonego do zlecenia organizacjompozatządowym w 2014

roku.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnta 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.u. z 2or3 r. poz. 594 ze zm.), nt.4 ust.1 pkt 16 i fl , art.5 ust.4 pkt 1,
art. 13 ust.1 ustawy z dnia24kwtetntaŻ003 r. o działalnoŚci pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z20Io r. Nr 234' poz.I536 ze zm) oraz Uchwały nr
xxxIIV251/13 Rady Gminy Babiak z dnia06 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia plo gramu w spółpracy Gminy B abiak z or ganizacj ami p ozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia} kwietnia2QO3 r. o
działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie na 2OI4 rok zarządza się co
następuje:

$1
Zgodnie Z programem współpracy Gminy Babiak z organtzacjamipozarządowymi
ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacjęzadantapublicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, atakŻe kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury t dziedzictwa narodowe go. Zlecenie realizacji zadantapublicznego nastąpi
w formie powierzenia zadanwraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacjt.
2. 3. W konkursie mogąuczestniczyÓ podmioty określone w art.3 ust. 3 ustawy z
dnia24 kwietnia 2003 t. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz'U.zŻ0I0 r. Nr 234, poz.I536 ze zm.)
a
Treśó ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznlk do Zarządzenta.
-') t.

$2
ogłoszenie o przeprowadzenil konkursu ofert publikuje się poprzez jego
zamieszczenie;
1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
'
2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku,
3. Na stronie internetowej.

s3
Zarządzente wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Zalącznik do Zar ządzenia nr 1 42 / 1 4
Wójta Gminy Babiak z dnia 13 stycznia 2014 r.

oGŁosZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2014
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia Ż003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. zŻolo r. Nr 234, poZ.I536 Ze Zm.)
Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarly konkurs ofert na powierzeni e rcalizacji zadania
publicznego z zakresu upowszechniania kultury ftzycznej i sportu, atakŻe kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji
zbudŻetu gminy.
I. Cel konkursu, opis zadań i termin ich realizacji:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjompozarządowym do
reallzacji zadń publicznych z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a. organizowanie i prowadzenie treningów dla dwóch grup piłkarzy (seniorzy
i młodzicy starsi) minimum 3 x w tygodniu po 1,5 godz. wraz z organizacją
udziału pIłkarzy w rozgrywkach w klasie seniorów A i młodzików starszych
w klasie okręgowej - narealizacjęzadantaprzeznacza się kwotę _ 55.000,00
zł;

b.

organizowanie i prowadzenie treningów
ręcznych minimum Ż xw tygodniu po
przeznacza się kwotę

c.
2)

-

16.000'00 zł;

dla grupy siatkarzy i plłkarzy
2 godz. - na realizację zadania

organizowanie i prowadzenie treningów dla grupy wioślarzy minimum 2 x
w tygodniu po 2 godz. wraz zorganizacjąudziału wioślarzywzawodach
wioślarskich - na realtzacjęzadaniaprzeznacza się kwotę - 10.000,00 zł;

z zakresu

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a.

Zorganlzowanie VI Biegu im. Poli
się kwotę _ 3.500'00 zł;

b.

Zorganlzowanie festynu rodzinnego
przezfiacza się kwotę _ 3.000'00 zł;

c.

aktywację mieszkańców Brdowa i okolic poprzez cykl wydarzeń kulturalno
rekreacyjno-Sportowych - na rea|tzację zadania przeznacza się kwotę 8.500'00 zł;

Negri - na rea|izację zadania ptzeznacza

w

Zakrzewie

_ na

reali zację zadania

Realizacja zadańmoŻe nastąlió w terminie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2014 roku.
II. Podmioty uprawnione do składania ofert:
o udzielenie dotacji mogąubiegać się organtzacje pozarządowe i podmioty określone
w art.3 ust. 3 ustawy z dnta Ż4 kwtetnta 2003 r. o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 20Io r. Nr 234, poz.I536 ze zm.) prowadzące działalnośÓ

Statutową Z Zakresu kultury ftzycznej i sportu, atakże kultury' sztuki, ochrony dóbr

kultury t dzredzictwa narodowego.

III. Wymagane dokumenty:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŻenie oferty zgodnej z załącznlktem
nr 1 Rozporządzenta Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnta 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącychrea|izacji zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.IJ. zŻUfi r. Nr 6,
poz.25) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku ul. Plac Wolności 5 - p.33.
2.Do oferty naleŻy dołączyc:
a) aktualny odpis z KRS,
b) sprawozdanie merytoryczne z działalnościzarok ubiegły,
c) ostatnie zatwtetdzone przez organy wewnętrzne sprawozdanie finansowe ( bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe,
d) kopię statutu organizacji podpisanegoprzez osobyreprezentująceorgantzację,
e) oŚwiadczenie o braku zobowiązńpubliczno-prawnych wobec budżetu państwa
or az bldżetu Gminy B abiak,
f; umowę partnerskąlub oświadczeniepartnera wtaz ze wskazaniem zakresu, w jakim
będą uczestntczyÓ w realizacji zadania _ w ptzypadku wskazania partnera w pkt V.1
oferty.
3. W przypadku złoŻenia kserokopli załączników: statutu, odpisu, sprawozdania
merytorycznego' sprawozdania finansowego' osoba reprezentująca podmiot
występujący o dotację powinna potwierdzić je na kaŻdej stronie za zgodnośĆ
z oryginaŁem' wraz z datątego potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej.
Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

IV. Kryteria stosowane przy dokonywaniu rtyboru oferty.

Przy wyborze ofefty pod uwagę będąbrane następujące kryteria:
1.

Terminowośó złożeniaoferty

i

jej

prawidłowośćoraz kompletnośó, co do

wymaganego zestawu dokumentów lub informacji.
2. Kryteria finansowe _ rzetelnoŚÓ przedstawionego kosztorysu.
3. Kryteria możliwości or gantzacyjnych:
- posiadane zasoby kadrowe, organizacyjne, techniczne i lokalowe,
- dotychczasowe doświadczenie oferenta w realtzacjizadańo podobnym
charakterze.
4' Kryteria wartości merytorycznych:
- przewidywane efekty reaLizacji zadania,
- charakter i zasięg oddziaływania,
- znaczente promocyjne dla Gminy Babiak,
- udziałw zadaniach dzieci lmłodzieŻy.

V. Zasady przyznawania dotacji.

konkursowe odbywaó się będzie przy uwzględnieniu zasad
określonychw ustawi e z dnia 24 kwietnta Ż003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontaiacie (Dz. U. z2OIO r. Nr 234, poz.I536 ze zm.)
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone wedłu g obowiązuj ącego wzoru,
kompletne i złożonew terminie.
3. Zlecenie zadan będzie miało formę powierzeni a wraz z udzie|eniem dotacji na
dofinansowanie zadń.
1. Postępowanie

4. Dotowana organtzacjabędzie zobowtązana w umowie do prowadzenia
wyodrębnionej dokumentacj i finansowo-księgowej' środków finansowych
otrzymanych na realizację zadania.

dotacji na wskazany rachunek bankowy jest zawarcie
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6'Przyznane środkinie mogąbyć wykorzystane na inne cele.

5. Warunkiemprzekazania

VI. Termin i tryb wyboru oferty.
1. otwarcie ofert nastąli w terminie do 7 dni po upływie terminu składania ofert.
2. oceny formalnej i merytorycznej złoŻonych ofert dokona, powołana zarządzeniem
Wójta komisja.
3. Konkurs rozsttzygawójt, po Zapoznaniu się z opiniąKomisji.
4. ogłoszenie zawierające rozsttzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku, stronie internetowej i w Biuletynie
Informacj i Publicznej .

VII. Warunki realizacji zadania publicznego.

1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zallłarciu umowy.
2. organtzacjazobowiązana jest do złoŻenia sprawozdania z wykonania zadanta
zgodnego z załączntkiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2oI0 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczącychrea|tzacjlzadantapublicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadanta (Dz. U. z20II r. Nr 6, poz.25). Przedmiotowe
sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organtzacyjnymi i finansowymi
przedstawionymi w złoŻonej ofercie l zawariej umowie.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. oferty należy składaÓ na formularzu zgodnym z załącznlkiem nr 1 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 20Ia r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadaniapublicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Dz Ż0I1 r. Nr 6, poz.25)
do dnia 03 lutego 2014 r. do godz. 1200.
2. oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem
poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku.
3. Koperta powinna być opisana następująco: ,pazwa i adres podmiotu'' oraz ,nazwa
zadanta określonego w konkursie''.

IX. WielkośćŚrodków przeznaczonych na realizację tych zadańw 2013 roku:
1) upowszechniania kultury frzycznej i sportu:
a. organizowanie i prowadzenie treningów dla dwóch grup piłkarzy (seniorzy
i młodzicy starsi) minimum 3 x wtygodniu po 1,5 godz. wraz zorganizacją
udziału piłkarzy w rozgrywkach w klasie seniorów A i młodzików starszych
w klasie okręgowej - na rea|tzację zadanta ptzeznacza się kwotę
_ 54.000'00 zł;

b.

organizowanie i prowadzenie treningów dla grupy siatkarzy t plłkarzy
ręcznych minimum Ż xw tygodniu po 2 godz. wraz zorganlzacjąudztału

siatkarzy w rozgrywkach Kolskiej Amatorskiej Ligt
- narealizacjęzadaniaptzezflacza się kwotę _ 16.000'00 zł;

Piłki Siatkowej

c.

2)

organizowanie i prowadzenie treningów dla grupy wioślarzy minimum 2 x
w tygodniu po 2 godz. wraz z organizacją udziału wioślarzyw zawodach
sportowych (w tym organtzacja min. jednych zawodów sportowej na terenie
gminy Babiak) - narealtzacjęzadaniaprzeznacza się kwotę - 10.000,00 zł;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
reallzacja projektu mającego na celu kultywowanie historii naszego regionu
w kontekście obchodów 150. rocznrcy bitwy pod Brdowem - na reaIizację
zadantaprzeznacza się kwotę -21.500,00 zł.

z zakresu

a.

b.

Zorganaowanie dwóch imprez kulturalnych lub sportowych związanych
historią Poli Negri, które pozwolą przybliŻyć wszystkim mieszkańcom
gminy jej sylwetkę iukazaĆ powiązania z naszym regionem - na realizację
zadantaprzeznacza się kwotę - 3.500'00 zł;
z

