
BURM" TRZ BIERUTOWA

UI.Mllłlill'/~i12.56-420 l3icruló",
Zarządzenie Nr 3/18

Burmistrza Bierutowa

z dnia 4 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. Nr z 2017, poz. 1875 ze zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz

uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXVI1311/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie

"Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" , zarządzam co następuje:

§1.

l. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta

Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nrl do niniejszego zarządzenia.

Gminy

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. działalności gospodarczej oraz współpracy z

organizacjami pozarządowymi.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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BURMISTRZ BIERUTOWA

ul.Moniuszki 12. 56-420 Bierutów

załącznik nr1 do Zarządzenia Burmistrza Bierutowa nr 3/18 z dnia 4stycznia 2018r.

Burmistrz Bierutowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariaciej Dz. U. z 2016 r., poz.1817ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXXVV311/17
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie "Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działalności pożytku publicznego

na terenie Miasta i Gminy Bierutów w roku 2018.

l.RODZAJ ZADANIA.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów w szczególności:
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.

2.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA.

I)Miasto i Gmina Bierutów przeznacza w 2018 roku na realizację powyższego zadania kwotę w wysokości:
8.000,- złotych (słownie: osiem tysięcy zł i 00/100 gr.).

2)Dotacje na realizację zadania publicznego mogą mieć formę:
- dofinansowania.

3.ZASADY PRZYZNA WANIA DOTACJI .

l)Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów:
a) oferty, zgodnej z art.14 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (wzór w załączeniu), oraz
zawierać w szczególności :
-zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
-termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
-informację o przewidywanych kosztach realizacji zadania publicznego,
-informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie,
-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w
tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
b) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
c) kopii aktualnego statutu.

2)Każda oferta obejmuje jedno zadanie.

3)Każdy podmiot może złożyć więcej, niż jedną ofertę.

4)0 dotację mogą ubiegać się podmioty, których działalność statutowa obejmuje realizację zadań w dziedzinie
sportu i kultury fizycznej .

5)Podmiotom, które nie rozliczyły dotacji z roku ubiegłego dotacja na rok 2018 nie może być przyznana.

6)Do realizacji zadania upowszechniania sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy w
Bierutowie dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty .



4.TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

I)Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o
powierzenie realizacji zadania publicznego, a kończy nie później niż 30 listopada 2018r.

2)Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w stosownych umowach.

5.TERMIN SKLADANIA OFERT.

l )Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2018 do godziny 15:00, w zamkniętych kopertach z adresem
zwrotnym na adres:

Urząd Miejski w Bierutowie
ul.Moniuszki 12
56-420 Bierutów

z dopiskiem:
" Otwarty Konkurs - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów w roku 2018"

Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2)Złożenie oferty o dofmansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3)Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (71) 314-62-51 w.14 .

6.TRYB, KRYTERIA ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY.

I)Wstępnego zaopiniowania oferty dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Bierutowa w
terminie do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

2)Złożone oferty zostaną ocenione przez komisję konkursową pod względem:
a)formalnym
b)merytorycznym :

- termin zadania,
- doświadczenie podmiotu w realizacji zadań,
- wkład rzeczowy i osobowy, w tym wolontariat i praca społeczna,
- liczby mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów objętych zadaniem,
- budżet zadania,
- przejrzystości kalkulacji,
- finansowy wkład własny wnioskodawcy,
- cykliczność zadania.

3) Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.

4)Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Bierutowa w oparciu o uchwałę w sprawie budżetu na rok
2018 oraz po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

5)Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

6)Podmioty nie mogą otrzymać dotacji na:
a)dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na podstawie
przepisów szczególnych,
b) pokrycia kosztów deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacji kosztów,
c)budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,·
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,



f)działalność polityczną i religijną.

7. INFORMACJA O REALIZACJI WW. ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W LATACH POPRZEDNICH.

l) Miasto i Gmina Bierutów w roku 2015 na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przyznało
dotację w wysokości: 7.000,- złotych.
2) Miasto i Gmina Bierutów w roku 2016 na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przyznało
dotację w wysokości: 7.000,- złotych.
3) Miasto i Gmina Bierutów w roku 2017 na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przyznało
dotację w wysokości: 8.000,- złotych.

8. POST ANOWIENJA KOŃCOWE.

l)Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Bierutowie, a także na stronach internetowych tj. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Bierutowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

2)Udzielona dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu.

3)Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji
dofinansowywanego zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wykonania.
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