W6JTA G

ENIE NR I1l20I2
DLUGOLPKA

z dnia lp stycznia 2012 r.

w sprswie ogloszenia otwartego konkursu ofe+a na reolizaci€ zadafi publicznych z zakresu wspierani,
i upowszechniania kultury lizyczdei i sportu, wypoczynku dzieci i mtodziezy' promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej, spoleczncj mieszkahc6w Gminy, turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku.
Na podstawie art. 1l ust. I pkt I i ust. 2 oraz artf 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o dzialalnosci pozytku
publiczrego io rvolontariac;e (lekstjednolity Dz- Uf z20l0r.,Nr234,poz. l536zezm),oraz $9ust 3uchwaly
N. Xl/lgl/ll Rady Gminy Dlugolgka zdnia 4liitopada 20ll r' w sprawie ltchwalenia prog.amu wspolpmcy
Gm;ny Dlugol9ka z ofganizacjami pozaE4dowymi 4raz podmiotani, o kt6rych mowa art 3 ust. 3 usta*y z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariac;e na 2012 (ok, zarzqdzam' co nastQpuje:
S 1. Oglasza sia otwarfy konkurs of€rt na

wspie+nie realizacji zadali publiczlych w 2012 roku w zakesie:

l) \,r'spierania i upowszechniaria kultury lizyczrej
przez qovrarzysz(nid sporlo*e 1za-krcsLl s7
siatk6wki, koszyk6wki i hokeja na trawie, bryd4,
2)

zadan;a gminrc, systemowe i caloroczne realizowane
iudzidlu rozgrlwkach vacho$]ch. pilki noznej.

\

w zakresie wypoczynku dzieci i mlodziezy: fadania gminne na rzecz upowszechn;ania aktywnych form
turystyki, zwtaszcza wsrdd dzieci imlodziezy,

3) w zakrcsie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, spolecznej micszkaric6w Cminy: zadania gminne
zwiqzane m;qdzy innymi z organizacjq. kurs(w komputerowych. nauki jgzyka ohcego, dekoracji wnQtrz'
masarzu, wizazu,
4)

zakresie turystyki i kra.joznawstwa: szczegqlnie zadania o zasiQgu grninnym i og6lnopolskim, promujEce
cnint Dhgoleka, rajdy, zloty, turnieje, obozy.

w

$2. TreS6 ogloszenia o otwartym konliursje ofert na realizacjg zadan publicznych. o kt6rych mowa

w$

I,

zalecznik
do z3r,,?tdzenia Nr L4|2OL2
w6jta Gminy Dlugoleka
z dnia 18 stycznia 2012 r.

W6jtGmin Dlugolgka oglasza
konkurs ofert
na realizrcjf zadaf publicznych z
wspieraDia i upowszechniania kultury
lizycznej i sportu, wypoczynku dzieci mlodzieiy, promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej, spolecznej mieszka c6w Gminy, turystyki i krajoznawstwa.
L Rodzaje
W Gminie "rdr6:
Dfugoleka przy wsp6lFacy

pozarz4dowymi rcalizowane b€d4

w

2012

rcku nastgpujqce zadanial

l)

niania kultury fizycznej i sportur zadania gminne,
przez
stowelrzysz'nia sportowe z zakresu szkolenia i
syslemowe i caloroczne reali
udzialu w rozg4rvkach pitki noznej, iatk6wki, koszyk6wki i hokeja na trawi€, szacho$rych,

w zakrelie wspierania i
brydza.

2)

w ?akresic wypoczynku dzieci i
akt),wnych form turystyki, avlaszcza

w zakresie promocji zstrudnieni
Gminy: zadania gmjnne zwi4zane
obcego, dekoracji wnQtrz, masazu, wi

4)

I|.

w zakresie turystyki i

I2

rtp.

o

zasiQgu gminnym
rajdy, zloty, tumiejo, obozy.

szczeg'lnie zadania

ku

h n{ realizlcje zed.fi w mku 2012:
lturj fi.ycznej i .portu przeaacza s ig l$

1

ole

920,00,-PLN

w zakresie wypoczynku dzieci i
w zakresie promocji zatrudnienia i
s 000,00,-PLN
4) w zakresie turystyki i kajoznawstwa

III.

i

krajoz
o96lnopolskim, promuj4ce cminQ Dl

WysokoS6 Srodk6w publicznych przezn
w zakresie wspierania i upowszechni

l)

: zadania gminne na rzecz upowszechniania
dzieci i mlodziei,
akttrizacji zqwodowej, spolecznej mieszkahc6w
organizacj4 np. kurs6w komputerowych, nauki jgzyka

- ji15 oo0,o0 ,-PrN

zawodowej, spolecznej mieszkaicriw Gminy

-

r5 000,00,+LN

Zasady prryznawania dotacji w 2012

zadaf' okreslaj4 przepisy:
Zasady przyznawania dotacji na realizacjQ w
i pozltku publicznego i o wolonlariacie (tekst
Usra*a z dnia 24 k\-lielria 200J r. o
jednolify Dz. U. z 2010 r., Nr 234,
1536),
2) Ustawa z dnia 2'7 sierpnia 2009 r. finansaoh publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz
1240 zE zm. \,

l.)

Uchwala Nr Xl/lgl/ll Rady
uchwalenia programu wsp6tpracy
podmiotami, o kt6rych mowa w
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
lontariacie na 2012 rok.
dzialalnosci pozytku publicaego i o
na olqesi
IV. T€rmin realizacji zadania ustalony
kultury flzycznej i sportu - od 0l marca
1) Zadania w zakresie wspierania i
grudnia
2012
2012 r. do 15
r.
i i mlodziezy od 0l marca 2012 r. do 30 listopada 2012
2) Z€dania w zakesie wypoczytrku
I.
i aktywizacji zawodowej, spolecznej mieszkancow
3) Zadania w zakresie promocji
i^ 2012 r.
Gminy od I marca 2012 r. do l5
wa od 0l marca 2012 r. do l0 lislopada 2012 r.
4) Zadania w zakresie turystyki i kraj

3)

V. Termin skl|danir of€rt:
l. wyznacza siq nastQpujqcy temin skladanra
Zadania typu 1,2,3,4 do dnia 101
2. Oferty nalezy skladad osobiScie lub za

ictwem poczty na adres:

Urzad Cminv w Dlugolgce
ul. Robotnicza 12
55-095

Mirk6w

naleLry
odrgbnie na ka|jde z tealizawanych zadan z
poszcrcg6lnych zakrcs6w.
4. Do oferty naleiry dol4czyi:
b6r wladz klubu -stowarzryszenia,
I
dokument potwierdzajqcy aktualny
2) protok6l z ostatniego walnego zebran a czlonkdw,
3) statut,
qcego wpis do ewidencji klub6w sportowlch lub
4) kopia aktualnego zaswiadczenia
(KRS), (wazne 3 m-ce od daty wplynigoia
z
rejestru
kopia aktualnego odpisu
zgodne
z aktualnym stanem faktycznym i
oferty) - odpis lub zaswiadcz€n musi bye
prawnym;

3. Oferty (wraz z z lqcznik^fii)

)

5.W przypadku zloZeni^ przez oferenta 9| cej niz jednej oferty dokumenty wymienione w pkt 4
dolqcza siQ dojednej ofert) a w pozostatycl skazujQ si€ ofcrtQ, do k6rej zal4czono dokumenty.
ia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15
6.Wzor oferty stanowi zal4cznik nr I do
go wzoru umo\ry dotycz4cych realizaa:i zadania
grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i
ia tego zadania (Dz. U. z 201I r.,Nr6. poz.25).
publicalego oraz wzoru spmwozdania z wy
ierdzone ,,za zgodnosi z oryginalem" pEez osoby
7. Wszystkie kserokopie powinny by6
uprawnione do reptezentacj i.

VI. Kryt€ria i tryb wyboru ofcrty:
l.Oceny zlozonych ofert dokona kotrIisja
2. Kryt€ a stosowane przy dokonaniu wy
Ofeny bQdq oceniane w dw6ch etapach na
1) f,tap I oceny:
a) zlozenie ofeny w tenninie;
D} kompl€tn€ i prawidlow€ wypeln
Pracy i Polityki Spoleoznej z dnia
wzoru umowy dotyczqcych reali
wykonania tego (Dz. U, z 201I r., N
Etap I polega na badaniu zgodnosci oferty z
ofety, kt6re spelniaj4 kryteria wymienione
2) Etap
a)

II

wie

nastQpuj 4cych

kryteri6w:

oferty, kt6rej wz6r okredla rozporzqdzeniu Ministra
5 $udnia 2010 r, w sprawi€ wzoru oferty i ramowego
cji zadania pubtioznego oraz wzoru sprawozdania z
6, poz.25\.
wymogadi fomalnymi: do etapu lI dopuszczone zostanq
pkt. L

oceny:

ef€kty proj€ktu;

b) mozliwos6 realizacji zadania pu
wymienione w art. 3 ust. 3;
c) przedstawiona kalkulacja kosz6w
zakesu rzeczowego zadania:
d) proponowana j ako6i wykonania
pozarzqdowa lub podrnioty okred
e) planowany przez organizacj9
Srcdk6w finansowych wlasnych I
zadania publicznego;
dotychczasowe doswiadczenia

f)

powolana przez w6jta Gminy DlugolQka.

przez orgatiz qlp pozarz4dow4 lub podmioty
zadania publicznego,

w tlm w odniesieniu

do

ia i kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych organizacja
w art. 3 ust. 3 bQd4 realizowai zadanie publiczne;
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udzial
srodk6w pochodzqcych z innych zr6del na r€alizacjg

zadai zleconych;

e) dotychczasowa wsp6lpraca
organ izacjami

w tym w

z

Gmin

szczeg6

DlugolQka oraz inn),rni instytucjani publicznymi i
i rzetelnosci iterminowogi oraz spos6b rozliczania

dzetu Gmi

VII. Pr€ferowane b€dq oferty dotyczqce

l)

2)
3)
4)

ai, projckt6w i program6w:

systemowych,
o zasiegu gminnym,
z tradycjami,

maj4ce duze znaczenie promocyjne

iDy DlugolQka.

VIL Wyb6r oferty:

l)

2)

kanych punkt6w.
O wyborze oferty decyduje suma
h ofert wraz z decyzj4 o wysokosoi kwoty przyznaneJ
Ostatecznego wyboru najkoEystniej
po zasifgnieciu opinii komisji konkunowej. Po
Wdjt
ka,
dotacj i dokonuje
Cminy

zakoiczeniu procedury
oferenf zostanie powiadomiony w
tablicy ogloszeri Urzedu Gminy
umieszczona zostanie lista

i

zaakceptowaniu ofefty,

o wyniku

rozstrzygnigcia

7 dni, informacja zostanie rowniez \tywieszona na
golQka. Na stronie intemetowej Urz9du Gminy
ubiegajqcych siQ o dotacjg, rodzaj zadah oraz wielkogi

udzielonej dotacji.

Ix.

Og6lne warunLr realizacji zadania po

1)

2)

icznego

sowania ofelty jest podstawqdo zawarcia pisemnej
Decyzja W6jta w spmwie tryborlt i
umowy ze zleceniobiorc4 (ofercntem
sprawozdania z wykonania zadada publicznego
Zleceniobiorca zobowi4zany jest do
iu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15
wedtug wzoru okreslonego w
'erty i ranowego wzonr umowy dotyczqcych realizacji
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru o
ania z wykonania tego (Dz. U. z20ll r., Nr 6, poz.
zadania publicznego omz wzoru spra

X. Srodki

przeznaczonc na poszczeg6lne
W roku 20 I I przeznaczono nast9puj4ce

l)

enia w roku 201l:
na poszczeg6lne zadania:

!'' zakcsie: kultLrry fizlcznej 240
,00 zl (slownie: dwie6cie czt€rdzi€sci tysipcy zlotych),
i
mlodzie2y
wypoczynku
dzieci
2) kajoznawstwa i
- 15 000,00 zl (slowniet pi€tnascie tysi€cy
zlotych),
3) promocji zatrudnienia i aktywizacji wodowej - 5 000,00 z1(slownie: piQd tysigcy zlotych),
l0 000,00 zl (slownie: dziesiQC tysiQcy siedemset
w zakesie turystyki i kraj
zlotych).

l

',

$,

