Wójt Gminy Sieciechów
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn.
zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów
i młodzieży szkolnej”
I.
Rodzaj zadania
- rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie
„piłka nożna”
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych
- zatrudnienie kadry trenerskiej
- zakup sprzętu sportowego
- zarządzanie gminnymi obiektami i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji
zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej.
II.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina
Sieciechów przeznaczy kwotę w wysokości 20 000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3
ustawy, działające na terenie Gminy Sieciechów lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz.
25).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na
realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w
niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego.
6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej
wnioskowanej.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania dotyczy okresu od 01.01.2014r do 31.12.2014r
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.
V.

Termin i warunki składania ofert.

Wyznacza się termin składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia
14 kwietnia 2014r do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów ul.
Rynek 16, 26-922 Sieciechów. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej
wpływu. Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty
konkurs ofert na realizacje zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”.
Otwarcie ofert nastąpi 14 kwietnia 2014r o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej.
Nie będą przyjmowane wnioski drogą elektroniczną.
Dodatkowo do oferty należy załączyć:
1. Aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 m-ce od daty wystawienia).
2. Oświadczenie osób wskazanych we wniosku do reprezentacji oraz do składania
wyjaśnień.
3. Statut organizacji.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok.
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.
Wybór oferty na zadanie nastąpi terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i
kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu
dotacji podejmie Wójt Gminy Sieciechów. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty
i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości
innej niż wnioskowana.
2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na
podstawie umowy.
3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach
przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
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