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OTWARW KONKURS NA POWIERZENIE WYKONANIA ZADAI{ PUBLICZNYCH

Na podstawie rozdzialu 8 pkt 1 ppk 2 Programu Wspolpracy Gminy Starcza z
Organizacjami Pozarzqdowymi w 2011(. zatwierdzonego Uchwalq Nr 210D(XV|/10
Rady Gminy Starcza z dnia 9 listopada 2010r. oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnogci po'ytku publicznego i wolontariecie (Dz. U. z2O1Ot. Nr 234, poz. 1536)

f. W6it Gminy Sta.cza oglasza otwarty konkurs na powierzenie wykonania zdania
publicznego obejmujecego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu poprzez:
1) uczestnicirvo zawodnik6w z klubu sportoffego - reprezentant6w gminy

w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasiegu
regionalnym i 096lnopolskim (pitka nozna),

2) szkolenia w dyscyplinie pilka noina w klubie sportowym dla mieszkahc6w
gminy,

3) organizowanie imprez i zawod6w sportowych na terenie gminy,
4) utzymanie i pzygotowanie gminnej bazy sportowej,
5) organizowanie zaje6 rekreacyjnych og6lnie dostepnych dla mieszkaic6w

gmrny.

fl. Na pzadstawione do realizacji zadania Zamawiajqcy ptzeznacza Srodki publiczne
w wysokosci 40 000d.

lll. Zasady przyznania dotacji:
1) ztozsnie oferty o dofinansowanie nie jest r6wnoznaczne z ptzyznaniem

dotacji,
2) kwota przyznane.i dotacji moze by6 nizsza od okreslonejw ofercie,
3) koszty kwalifikowane stanowia

> wyzwienie,
> transport sprzqtu, os6b itransport specjalisiyczny,
> wynajsm obiekt6w i spzgtu (z Wqtkiem kosztow wynajmu udasnych),
> obstuga sedziowska, medyczna, techniczna,
> ubezpieczenie sprzetu i zawodnik6\,v (bez ubezpieczeh

komunikacyjnych),
/ oplaty startowe i licencyjne,
> nagrody t-zeczowe za udzial w konkursach,
> podstawowe zabezpieczenie medyczne zawodnik6w,
> koszty szkolenia zawodnik6w,
> utzymanie gminnej bazy sportowej,
> zakup spzetu sportowego i speqalistycznego oraz material6w

niezbednych do realizz4i zadania,
> koszy Scisle zwiazane z rcdizaqq zadania: obsluga finansowa (bez

pracownik6w etatowych), oplaty telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe,
bankowe, kserograficzne.

lV. Termin realizacji zadania:
Realizaqe powyzszych zadafi ptze\ iduje sie od dnia podpisania umowy do
31 orudnia 2011r.



V. Termin skladania ofert:
Oferty naleZy skladac w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w nieprzekaczalnym terminie do dnia 25 lutego 2011r. , godz. 10.00 w siedzibie
Urzedu Gminy w Slarczy, pok6j Nr 7.
Oferte mozna tak2e przesla6 poczt4 na adres: Urzqd Gminy w Starczy, 42-261
Starcza ul. Gminna 4. O terminie zlozenia oferty decyduje data wplywu do Uzedu.
Oterty nalezy skladac z adnoiacj4 ,,Kor*rrs na dpl3rii€ 2011 w zahesie
uqiorania i '+oirszechnida kultlry nzycztej i spo.tt",
Oferty niekompletn€ i zlozone po terminie nie bedq rozpatrywane.

Vl. Tryb i kryteria wyboru oferty:'l) oceny zgloszonych ofert dokonwad bedzie powolana w tym celu
z.arz4dzeniem W6jla Gmjny Starcza Komisja Konkursowa,

2) wyb6r oferty zatwierdza W6jt osobnym zarzqdzeniem,
3) od podjetych decfzji nie przyguguje odwotanie,
4) wyniki zostanq ogloszone przez wwieszenie na tablicy ogloszefi, na stronie

internetowej Gminy Starcza, jak ftwdeZ informacje w formie pis€mnsj
otzymajq wszyscy zainteresowani.

5) warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy wg wzoru okre6lonego w
Rozpozqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.12.2010r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 6, poz.25 220111.),

6) pr4znana dotacja moze bye pfteznaeona na realizacje zadania po
podpisaniu umowy.

KMeria stosowane przy dokonywaniu oferty:
1 ) meMoryczna wartosc zadania,
2) Wmietne kotzysci plynqce dla mieszkancow gminy, w tym:

> zapotzebowanie spoleczne dla mieszkaric6w gminy,
> adres zadania, Srodowisko i liczba os6b objetych zadaniem,

3) ocena pzedstawionej kalkulaqi kosa6w,
4) perspektywy kontynuacji proJektu,
5) dokonania podmiotu w obszaze tematyki zadania kompetsncyjne

i doswiadczenia organizacyjne podmiot6w.
6) dotychczasowa wspolpraca podmiolu z gminq zgodno56 tematyki i zakesu

oferty z celami statutowymi podmiotu,

Vll. Kompletno56 i pra\/idlowo56 zlozonej oferty:
Oferty zostanq rozpatzone do dnia 28.O2.2O'11t.
W roku 2010 Gmina zrealizowala niz€j okraslone tego samego rcdzaju zadania
publiczne:
1) uczestnictwo zawodnik6w z klubu sporto/vego - reprezentant6w gminy

w rozgrylvkach sportowych, tumiejach, olimpiadach izawodach o zasiegu
regionalnym i og6lnopolskim (pilka nozna),

2) szkolenia w dyscyplinie pilka noha w klubie sportowym dla mieszkaic6w
gminy,

3) orcanizffianie imprez i za odfu swrtowych na tarenie gminy,
4) utrzymanie i przygoto,vanie gminnej bazy sportowej,



5) organizowanie zajqC rekreacyjnych og6lnie dostqpnych dla mieszkanc6w
gminy- kwota 38 tys. zl w toku 2010.

Vlll. Oferla konkuFowa:
Powinna byi przygotowana zgodnie ze wzorem oferty dostepnej w sekretariacia
Urzedu Gminy Starcza lub na stronie internetowej gminy: v!1'vw qlfirnasiarcza cl

Oferta konkursowa powinna zawieraC w szczeg6lnogci:
1) szczegolowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do

realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacje pzewidywanych koszt6w rsalizacji zadania publicznego,
4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci organizacji pozaz4dowei lub

podmiot6w wymienionych w art.3 ust.s ustawy o dzialalnoSci pozytku
publicznego iwolontariacie skladajqcych oferte w zakresie kt6rego dctyczy
zadanie publiczne,

5) informaclg o posiadanych zasobach zeczowych i kadrowych zapewniajqcych
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysoko5ci Srodk6w
finansowych na realizacjq danego zadania pochodzqcych z innych ir6del,

6) deklaracje o zamiatze odplalnego lub nisodptatnego wykonania zadania
publicznego.

lX. Warunki umowy
'l) Przed podpisaniem umowy nale2y dostarczyc do sekretariatu Uzedu Gminy

nastepuj4cs dokumenty:
> aktualny odpis rejestru (wazny do 3 miesiqcy od daty wystawisnia),
> w przypadku pr4znania dotacji w wysokosci innej niz wnioskowana

porvinisn zostad dostarczony harmonogram realizacji zadania wlaz
z korektq kosztorysu poektu.

2) Wyloniony oferent zobowiqzany jest do otwarcia wyodrebnionego rachunku
bankowego na grodki otzymane w zwiqzku z dotowanymi zadaniami.

X. W6jt Gminy Starcza zastEega sobie prawo:
> odwolania konkursu bez podani€ ptzyc.zyny
> pzesuniecia terminu skladania ofert
> zmiany terminu skladania oiert
> dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na rcalizaqe zadah

dodatkowvch.


