
W6Jt Cminy Starcza
42-267 Starcza

u l .  Gminna 4 zarz4dzenie Nr 3111
W6jta Gminy Starcza

z dnia 2 lutego 2011 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2011 roku oraz powolania Komisji Konkursowej do wyboru oferty.

Na podstrwie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozadzie gminnym
Dz.U. z 2OO1 t. Nt 142, poz. 1591 z p62n. zm.), w a,viqzku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 iart. 13 ust.
'l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoici po2yto publicznEgo i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 2U z 2O'lO, poz. 1536) o|az Uchwaly Nr 210/XXVI/10 Rady Gminy Siarcza
w sprawie rccznego Programu Wspohracy Gminy Starcza z Organizacjami Pozazqdowymi w
2O11r .

zanz edza sie,
co nastQpujs:

s 1'1. Oglasza sie otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 201 1 roku.

2. Zlef./.nie rcalizacji zadania publicznego nastqpi w formie wsparcia tego zadania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Tre56 ogloszsnia o otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik Nr 1 do
zazqdzenia.

s 2
Ogiloszenie o konkursie publikuje sie Wprzez lego
1) w Biuletynie Informacji Publiczne
2) na tablicy ogloszed Urzedu.
3) na stronie internetowej Gminy Starcza.

zamtesza.zeme.

s 3
Powoluje sie Komisje Konkursow4
1. Przewodniczqcy Komisji: Dawid Pijet - podinspektor ds. gospodarki komunalnej
2. Czlonkowie Komisji:

1) Barbara Hak - podinspekto. ds. rolnictwa, geodezji, kultury i sportu oraz obrony
cwilnej i akcji kurierskiej,

2) Krzysztof Musik - przedstawiciel stowazyszenia OSP Rudnik MaV.

s 4
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi zalqcznik nr 2 do za.zqdzenia.

s 5
ly'.y'rykonanie zarz4dzenia powieza siQ Seketarzowi Gminy Starcza.

s 6
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



zahcznik Nr I
do Zanadrenia Nr :Vl 1
Woila Gminy Starcza
z dni6 2 lrdego 2O1 1 r

OTWARTY KONKURS NA POWIERZENIE WYKONANIA ZAOA PUBLICZNYCH

Na podstawie rozdzialu I pkt I ppk 2 Programu Wspolpracy Gminy Starcza
z Organizacjami Pozazqdorymi w 2O11r. z.atwiedzonego Uchwalq Nr 2'loly,X)'llll9
Rady Gminy Starcza z dnia 9listopada 2O1Or. ozz ustawy z dnia 24 kv{idnia 2@3r. o
dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z2O1Ot. Nr 234, poz. 1536)

l. W6jt Gminy Starcza oglasza ot\,varty konkurs na powierzenie wykonania zadania
publicznego obejmujqcego zadania w zakresie wspierania i upowszeciniania
kultury lizycznej i sportu popzez
1) uczestnictwo zawodnik6w z klubu sportor,/ego - reprezentant6w gminy

w rozgrywkach sportowych, tumiejach, olimpiadach i zawodach o zasiegu
regionalnym i og6lnopolskim (pilka nozna),

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

3) organizowanie imprez i zawod6w sportowych na terenie gminy,
4) utrzymani€ i przygotowanie gminnej bazy sportowej,
5) organizowanie zaje6 rekreacyjnych og6lnie dostepnych dla mieszkanc6w

9miny.

ll. Na przedstawione do rcalizacji zadania ZamawiE4cy ptzeznacza Srodki publiczne
w wysokogci 40 00021.

lll. Zasady przyznania dotacji:
'1) zlo2enie oferty o dsfinansowanie nie jsst rownoznaczne z ffzyznanism dotacji,
2) lwola przyznane! dotacji moze byd nizsza od okreSlonej w ofercie,
3) koszty kwalifikowane stanowi4

> wyzwienie,
> transport sprzetu, osob itransport specjalistyczny,
> wynajem obiekt6w i sprzqtu (z Wqtkiem koszt6w wynajmu wlasnych),
> obsluga sedziowska, medyczna, techniczna,
> ubezpieczenie sprzetu i zawodnik6w (bez ubezpieczei

komunikacyjnych),
> oplaty startowe i licencyjne.
> nagrody rzeczowe za udzial w konkursach,
> podstawowe zabezpieczenie medyczne zalvodnik6\y,
> kosay szkolenia zawodnik6w,
> utrzymanie gminnej bazy sportowej,
> zakup sprzetu sportowego i specjalistycznego oraz material6w

niezbednych do realizaqi zadania,
> koszty scisle v iqzane z realizacja zadania: obsluga finansowa (bez

pracownik6w etatowych), oplaty telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe,
bankowe, kserografi czne.

lV. Termin realizacji zadania:
Realizaqe powyzszych zadah pzewiduje siq od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 201'l r.



V. Termin skladania ofert:
Oferty nale2y sklada6 w formie pisemnej pod rygorem niewazno6ci
w nieprzekraczalnym terminje do dnia 25 lutego 2011r. , gKtdz. 10.00 w siedzibie
Urzedu Gminy w Starczy, pok6.l Nr 7.
Oferte mo2na tak2e pzeslad pocztq na adres; Uzqd Gminy w Starczy, 42-261
Starcza ul. Gminna 4. O terminie zlozenia oferty decydu.ie data wplwu do Urzedu.
Oferty nalezy skladaC z adnotacjq: ,,Konkurs na dotacje 2011 w zakt€sie
wspierania i upo$€zechniania kultury fizycznej i sportu"-
Oferty niekompletne i zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

Vl. Tryb i kryteria wyboru oferty:
1) oceny zgloszonych ofert dokonwae bedzie powolana w tym celu zazadzaniem

W6jta Gminy Starcza Komisja Konkursowa,
2) wyb6r oferty zatwierdza W6jt osobnym zarzqdzeniem,
3) od podjgtych decyzji nie przystuguje odwolanie,
4) wyniki zoslane og oszone przez urry{ieszenie na tablicy ogloszei, ne strcnie

intemetowej Gminy Starcza, jak r6wniez informacje w tormie pisemnej
otzymajA wszyscy zainteresowani.

5) warunkiem otzymania dotaqi jest zawarcie umowy wg wzoru okeslonego w
Rozpozqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15.12.2O1Or.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji
zadania publicznego otaz wzotu sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. Nr 6, poz. 25 z 201 l r.),

6) przyznana dotacja moze by' ptzaznaczona na rsalizacjg zadania po podpisaniu
umowy.

KMeria stosowane przy dokonwaniu oferty:
1) msMoryczna wano56 zadania,
2) wymierne kozysci plynqce dla mieszkanc6w gminy, w tym:

> zapotzebowanie spoleczne dla mieszkanc6w gminy,
> adres zadania, Srodowisko i liczba os6b objetych zadaniem,

3) oc€na przedstawionej kalkulaqi koszl6w,
4) perspektywy kontynuacji projektu,
5) dokonania podmiotu w obszaze tematyki zadania kompetencyjne

i do6vr,iadczenia organizacyjne podmiot6w,
6) dotychczasowa wspolpraca podmiotu z gmin4 zgodnos6 temalyki i zakesu

oferty z celami statutowymi podmiotu,

Vll. Kompletno56 i prawidlowos6 zlozonej oferty:
Oferty zostanq rozpalrzone do dnia 28.O2.2O1'l |.
W roku 2010 Gmina zrgalizowala nizej okre6lone tego samego rcdz4u zadania
publiczne:
1) uczestniclwo zawodnik6w z klubu sportoflego - reprezentant6w gminy

w rozgrywkach sportowych, tumiejach, olimpiadach i zawodach o zasiegu
regionalnym i 096lnopolskim (pilka nozna),

2) szkolenia w dyscyplinie pilka nozna w klubie sportowym dla misszkaic6w
gminy,

3) organizowanie imprez i zawod6w sportowych na terenie gminy,
4) utrzymanie i przygotowanie gminnej bazy sportowej,
5) organizowanie zal96 rekreacyjnych og6lnie dostqpnych dla mieszkatic6w

gminy- kwota 38 tys. zl w roku 2010.

Vlll. Oferts konkursowa:
Powinna by6 przygotowana zgodnie ze wzorem oferty dostepnsj w sekretariacia
Urzqdu Gminy Starcza lub na stronie internetowej gminy: I|qrggu-a,c-il!1!ga,



Oferta konkursowa powinna zawierai w szcz€6lnogci:
1) szczegolowy zaktes zeczwty zadania publicmego proponowanego do

realizacji,
2) termin i miejsce realizac,li zadania publicznego,
3) kalkulaqe przewidywanych koszt6w rcalizacji zadania publicznego,
4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci organizacji pozarzedowej lub

podmiot6w wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego iwolontariacie skladai4cych oferte w zakresie kt6regp dotyczy
zadanie publiczno,

5) informacje o posiadanych zasobacfi zeczMych i kadrowych zapewnia.lqcych
wykonanie zadania publicznego onz o planowanej wysokosci Srodk6w
finansowych na realizacie danego zadania pochodzqcych z innych ir6del,

6) deklaracje o zamiatze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania
publicznego.

lX. Warunki umowy
1) Pzed podpisaniem umowy nalezy dostarczyd do seketariatu Urzedu Gminy

nastepujqce dokumentyl
> aktualny odpis rejestru (wazny do 3 miesiecy od daty wysta\wienia),
> w przypadku ptzyzr'ania dotacji w wysokosci innej ni2 wnioskowana

powinien zostad dostarczony harmonogram realizacji zadania waz
z korektq kosztorysu projektu.

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

X. W6jt Gminy Starcza zastzega sobie prawo:
> odwolania konkursu bez podania ptzyczyny
> przesuniecia terminu skladania oiert
> zmiany terminu skladania ofert
> dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na rcalizacie zadaf'

dodatkowvch.



Zal+zrik N,2
do Zazadzenia Nr 3l I
w6ia cniny Starc?a
z dnia 2 lulego 2o1 1 r.

REGULAITIIN
PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ POWOTANEJ DO ROZPATRZENIA OFERT NA

REALIZACJE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 201.I ROKU

5 r'1. Komisja Konkursowa, zwana dalej ,Komisjq' dzia+a na podstawie Zarzedzenia
Nr 3/11 Wojta Gminy Starcza w sprawie ogl,oszenia otwartEgo konkuEu ofert na
rcafizaqe zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2011 roku.

2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny ofaz okreslenia wysokosci
dofinansowanh ofert zgloszonych pzez podmioty powadzace dzialalnose spotecznie
uiyteczna w sfeze zadan publicznych okreslonych
o dzialalnoSci publicznej i wolontariacie

w ustawe

3. Komis.ia Konkursowa dziata na posiedzeniach. Komisja mo2e realizowae swoF
zadania je2eli w posiedzeniu uczestniczy minimum 2/3 skladu osobowego Komisji.

4. Komisja Konkursowa kieruje Przeuodniczacl Komisji, a w pzypadku jego
nieobecnocci osoba uW\Nazniona ptzez Pze\,rodniczqcego.

5. Po otwarciu ofert ka2dy czlonek Komisji Konkursowej sklada o6wiadczeni€, 2e:
1) Nie jest oferentem, nie pozostaje w zwiEzku maf:e6skim albo w slosunku

pokrewi€ish,ra lub powinowactwa w linii prostej oraz, 2e nie jesi zwiqzany z q/tjtu
pzysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastepce prawnym lub
czlonkami wladz os6b prawnych ubiegajqcych sig o roalizacje zadania publicznego

2; Nie pozosfaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze
tym budzi6 uzasadnione waFliwo5cj co do iegp bezstronno6ci.

s 2
KMeria oceny ofert okreslaje zapisy zawarte w Zaqczniku Nr 1 do Zarzadzenia W6jta Gminy
Starcza w sprawie ogloszerria otwart€go konkursu ofert na tgalizaqe zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszecirniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.

s 3
1. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadajq wymogom

formalnym, dokonuje oceny meMorycznej ofert oraz dokonuF wyboru
najkotzystniejszej oferty.

2. Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie mo2e okreSlie zakres zadania,
zapropono^.ae kwote dofinanso\,rania, a tak2e wskazai propozycje wymienione
w bud2ecie projekt, ktore zostanq objQte dofinansowaniem.

3. Komisja mo2e okre6lie wysoko6e kwot na wybrane do dofinansow€nia pozycje budzetu
danego projektu.

4. Komisja podejmuje decFje avyklq wiekszo6ci4 g{os6w w jednym g}oso aniu jawnym.
5. W pzypadku rownej liczby glos6w ,za' i ,pzecw' g+os decydujecy ma Pze$odniczecy

Komisji.

$ 4
Komisja sporzqdza do ka2dej oierty protokol nedtug nitej ptzedstawionego wzoru.
Protokol podpisuje PzewodniczEcy Komisji i jej czlonkowie.
Pzewodniczqcy Komisji spozqdza z kazdego posiedzenia Komisji protokol zbiorczy,
kt6ry bedzie pzekazany W6jtowi Gminy Starcza.

s s
Regulamin obowiEzuje od dnia pierwszego posiedzenia Komisji

1 .
2.



PROTOKOL KOMISJI KONKURSOWEJ ROZPATRUJACEJ OFERTY NA REALIZACJE
ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA

KULTURY FZYCZNEJ I SPORTU W 2OII ROKU

Nazwe zadania:

N.zwe i edre. oE.nizacia:

Kwota wnioskowana. .. tj....... o/o udziatu w stosunku do calego zadania.
Kwota dofinansowania zadania ozez Gmine Starcza ..- ... .......

PROPOZYCJA KOMISJI KONKURSOWEJ

Komisja Konkursowa pmponuje:

PRZYZNAC dof inansowanie oferty

1 .

\ ry.okoii: dofi nanrowania:

nienie rvyboru oftrty:

> NIE PRZYZNAC dofinansowania oferty

2. Wyniki glosowania Komisji Konkursou/ej:
a) za dofinansowanigm oferty
b) pzeciw dofinansowaniu oferty
c) wstrzymalo sie

odpisy Czlonk6w Komisji KonkursowsjP
1

2


