
OGŁOSZENIE

Wójt  Gminy  Zębowice
 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z  późn.zm.) i uchwały  Nr IV/28/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27  
stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013, Wójt Gminy Zębowice  
ogłasza konkurs na następujące zadania:

I. Rodzaj zadania: 
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Zębowice, poprzez  wspieranie  

działalności instytucji wymienionych w dziale III pkt 1 ppkt a. W sferze popularyzacji sportu, szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży, zagospodarowania czasu wolnego, propagowania zdrowego trybu życia 
w tym:

a) organizacja sportowo-rekreacyjnych imprez dla mieszkańców gminy, 
b) prowadzenie gminnych rozgrywek ligowych,
c) wspieranie klubów uczestniczących w rozgrywkach,
d) utrzymanie gminnej bazy sportowej, ponoszenie opłat,
e) udział zawodników z terenu gminy w zawodach ponadgminnych.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2013 – 24 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Oceny ofert dokona komisja konkursowa, po rozpatrzeniu:

a) możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) przedstawionej kalkulacji kosztów zadania,
c) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d)  kalendarza proponowanych imprez w ramach zadania.

2. Po  zapoznaniu  się  z  opinią  komisji,  decyzję  o  wyborze  oferty  podejmuje  Wójt  Gminy  w formie 
zarządzenia.

3. Z wybranym podmiotem podpisana zostanie stosowna umowa dotacji na realizację zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania  ustala się na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Warunkiem realizacji  zadania  jest  zrealizowanie  wszystkich  przedsięwzięć  zawartych  w  ofercie  w 

zakresie i na zasadach określonych z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 
IV. Termin  składania ofert:

1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Gminy w Zębowicach ul. Murka 2, pokój  
Nr 10 w terminie do dnia 19 grudnia 2012 r. do godz. 15°°.

2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
grudnia 2010 r. (Dz.U. Z 2011 r., nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

V. Kryteria i tryb wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru
1. Komisja  przy  podejmowaniu  decyzji  o  wyborze  oferty  weźmie  przede  wszystkim  pod  uwagę 

następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczną oferty,
b) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji tego typu zadania na rynku lokalnym oraz rozeznanie  
co do specyfiki lokalnych potrzeb,
c) wielkość deklarowanych własnych środków finansowych na realizację zadania,
d) czy organizacja spełnia wymogi formalne konkursu,
e)  możliwości  organizacyjne  i  techniczne  w zakresie  m.  innymi  zasobów ludzkich  gwarantujące  sprawną  i 
wysoką jakościowo realizację zadania.



2. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację, o wysokości dotacji oraz o osobie wyznaczonej do 
sprawowania  kontroli  merytorycznej  i  finansowej  nad  realizacją  zadania,  podejmie  Wójt  Gminy w 
formie zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

3. Wybór zostanie dokonany w terminie 7 dni od ostatecznego dnia na składanie ofert.
4. Po zakończeniu procedury konkursowej i wydaniu zarządzenia przez Wójta Gminy, nazwa oferenta,  

rodzaj zadania oraz wielkość udzielonej dotacji zostanie opublikowana w BIP, na stronie internetowej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Zarządzenie  Wójta  Gminy w sprawie  wyboru  oferty  i  wielkości  dofinansowania  jest  podstawą  do 

zawarcia pisemnej umowy z oferentem (zleceniobiorcą).
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według 

wzoru  określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  
(Dz.U. Z 2011 r. nr 6 poz. 25).

VII.Informacja o wspieraniu przez Gminę Zębowice zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i  
sportu w roku 2011 i 2012
1. W roku 2011 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 24 000 zł.
2. W roku 2012 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 24 000 zł.

                                                                                                              

                                                                                                     WÓJT  GMINY
                                                                                                        ZĘBOWICE

 


