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ZarządzenieNr 8112010
WÓjta Gminy Że|azk6w
z dnia 22 grudnia2010 r.
w sprawie przeprowadzeniaotwartegokonkurcu ofert na realizacię zada pub|icznychw 2011
roku.
Na podstawieart. 5 ust. 4 i art. 13 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r. o dziatalnoŚcipozytku
pub|icznego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z pÓŹniejszymi
i wolontariacie
zmianami),UchwałyNr
XLVlIl/231l10Rady Gminy fe|azkÓwz dnia 25 czeryvca2010 r. w sprawieuchwa|enia
,,Programu
wspołpracyGminy fe|azkÓw z organizacjamipozaządowymina |ata 2010-2015,,zarządzamco
następuje:

s 1.
1 . Kierującsię intencjawspołfinansowania
zada ujętychW ProgramiewspÓłpracyGminy

fe|azkÓw z organlzacjamipozarządowymina Iata 2010.2015ogłaszamotwartykonkursofert
na realizacjęzada pub|icznychz zakresu ku|turytizycznĄ i sportu, zmierzającychdo
petniejszego
zaspokajaniapotzeb i poziomuŻyciamieszkarĄcÓw
gminy,a W szczegÓlnoŚci
pzeciwdziałania
patoIogiom
społecznym,
zapewnieniaedukacjizdrowotnej
dziecii młodziezy,
propagowaniaaktywnegospędzeniaczasu wo|negooraz podniesieniapoziomu sportu
wyczynowego.
2 . Zasady i tryb przeprowadzenia
konkursuofertjak rÓwnieŻrodzĄ zada pub|icznych,ktÓre
dotycząkonkursuokreŚlazattącznik
Nr 1 do niniejszegozaządzenia.

s2.
Na rea|izaĄęzadan
wybranychw ramachww.konkursuprzeznaczasię z budzetugminyfe|azkÓwna
okres 1 stycznia. 30 czenrca 2011rok kwotę:19 250 zł zlt.

s3.
1 . Składosobowyi regu|aminpracy Komisji okreŚ|onesą W załącznlkuNr 2 do niniejszego

zarzqdzenia.
2 . KomisjaKonkursowaocenia złoŻoneofertyw oparciu o kryteriaoceny wnloskuzawartew
ogłoszeniu
o konkursie.

s4.
Wykonanie zaządzenia powieza m Sekretazowi G miny

s5.

Zarządzenie wchodzi w Życiez dniem podjęcla.

nr 1
Załącznik
do zaządzeniaNr 81 l2010
WÓjtaGminyŻe|azk6w
z dnia 22 grudnia2010r.

zadanpub|icznych
Gminy
wspierania
w formie
ogłoszenie
otwartego
konkursu
ofertnarealizację,
fizycznej
i sportuw 2011roku.
Ze|azkÓw
w dziedzinie
ku|tury
l. Gel konkursu:
jest wyłonienie
pozaządowym
zada(t
do rea|izacji
Ce|emkonkursu
oferti z|ecenieorganizacjom
pub|icznych
zaspokajania
do pełniejszego
fizycznĄi sportu,zmierzających
Gminyw dziedzinie
ku|tury
przeciwdziałania
pato|ogiom
potzebi poziomu
społecznym,
a WszczegÓlnoŚci
ŻyciamieszkacÓwgminy,
propagowania
aktywnego
spędzenia
czasuwo|nego
zapewnienia
edukacji
zdrowotnej
dziecii młodzieży,
poziomu
sportu.
orazpodniesienia
ll. Termin realizacji zada :
2011r,a
1 stycznia
ktÓrychrea|izacja
rozpocznie
sięniewczeŚniej
Konkurs
zadania,
obejmuje
zakoflczy
niepÓŹniej
niz30czeruca2011roku'
l||.Rodzaje zada i wysokośćśrodkÓwfinansovtlychprzeznaczonych na realizacje
tych zada w roku 2011 oraz wielkośćśrodkÓwwydatkowana na podobne zadania w
2010 roku.

środkÓw w

Kwota
planowanei

roku 2OlO

dotacji na

Kwota
WyszczegÓl n ien ie zadaft

okres od 1.01
do 30.06.2011
masowych
imprezsportowych
o zasięgu
organizacja
gminnym,organ
izacja
izacjazawodÓwsportowych,
organ
lnach
rozgrywekw poszczegÓlnych
dyscyp|
amatorskich
organizacja
obozÓwsportowych,
sportu,
ĘdÓw turystycznych,
w rozgrywkach
szkolenie
dziecii młodzieŹy,
udział
prowadzonych
pżezposzczegÓl
:
neorgani
zaĄesportowe
a/piłkanożna,
siatkowa,
b/piłka
d szachy,
d/tenisstołowy,
powszechnie
na
sportowe
uprawiane
e/innedyscypliny
terenieGminyfe|azkÓw

36 339,72zł,

{9.250'00zł

!V. Zasady przyznawania dotacjl:
pzepisy:
Zasadyprzyznawania
wymienionych
zada określają
dotacji
narea|izację
vuyżej
. Ustawy
pożytku
publicznego
(Dz.U. nr96,poz.873ze.
z24 kwietnia
i o wolontariacie
2003r.o działalnoŚci
zm.),
. Ustawy
publicznych
(Dz.U..,nr 157,poz.1240ze zm.),
227 sierpnia
2009rokuo finansach
. Ustawy
(.tDz,U. 22001r.,nr79,poz.855ze zm.)
z 7 kwietnia
1989r.Prawoo stowazyszeniach
.

Uchwa|y
Nr XLVlll l 231110 RadyGminyfe|azkÓwz dnia25 ezerwea2010r. W sprawieuchwaIenia
pozarządowymi
wspÓłprary
Gminyfe|azkÓwzorganizacjami
na lata2010.2015".
,,Programu

pozaządowe
1.Podmiotami
uprawnionymi
Wdziedzinie
kultury
dozłoienia
ofertysą,działające
fizyczne1organizacje
jednostkami
pzepisÓwo finansach
pub|icznych
pub|icznych
niebędące
finansÓw
w rozumieniu
w celu
i niedziaĘące
prawną
osiągnięcia
zysku,posiadające
w tymstowazyszenia
osobowoŚć
i fundacjeorazinnepodmioty
w
okreŚlone
pub|icznego
pożytku
art.3 ustawy
i o woIontariacie.
o działaInoŚci
2. ZłoŻona
ofertamusibyĆzgodna
z Wzorem
w Rozpoządzeniu
Ministra
określonym
Pracyi Po|ityki
z dnia
Społecznej
27grudnia
2005r.(Dz.U. nr264,po2.2207)
w sprawie
wzoruofertyrealizacji
zadaniapublicznego,
ramowego
wzoru
umowyo wykonanie
zadaniapub|icznego
i wzorusprawozdania
z wykonania
tego zadania,oraz posiadaĆ
następ
ującezałączn
iki:
. wyciąg
z Ęestru(waŹny
oddatyuzyskania),
3 miesiące
- aktualny
statut,
- sprawozdanie
finansowe
za rok2010,
. oŚwiadczenie,
ie oferent
niemazobowiązapubl|czno.prawnych
wobecbudietupa stwa,jednostek
samoządu
terytoriaInego
orazinnychpodmiotÓw
o charaktezepublicznym
. udokumentowanie
wkładu
wykazanego
w ofercie,
własnego
- sprawozdanie
merytoryczneza
rok2010,
. dokumentypoŚwiadczające
i trenerskiej.
uprawnienia
kadryinstruktorskiej
płzezoferenh
W prrypadku
złożenla
kserokopiiżądanych
dokumentÓwwymaga
się ich potwierdzenia
na
każdej
stroniekserokopii.
4. ZłoŻenie
ofertyniejestrÓwnoznaczne
z przyznaniem
|ubpzyznaniemdotacjiwewnioskowanej
dotacj!,
wysokoŚci.
podmioty,
Dotację
narealizację
zadaniaotzymają
ktÓrych
oferty
zostaną
wybrane
w postępowaniu
konkursowym.
5' Rozpatrywane
złoione
według
będąwyłącznie
ofertykomp|etne,
obowiązującego
Wzorui w terminle
W
okreŚ|onym
pkt.V| ogłoszenia
konkursowego.
6.ĘsokoŚĆdotacjidlawybranejoferty
będziekaŻdorazowo
Wodrębnej
okreŚIona
umowie.
7' UmowamożebyĆzawarta
naczasokreŚlony,
niedłuższy
nizdo30czerwca2011
roku.
jaki finansowy
8. Rozliczeniu
będąpodlegały
zarÓwnoŚrodkiz dotacji,
wkład
własny
oferenta
okreŚ|ony
w kosztorysie,
stanowiącymzaltącznik
do umowy
z oferentem.

V. Warunki realizacji zadania:
przenoszenia
(będącym
1.Dopuszcza
zawartych
wkosztorysie
sięmoiliwoŚĆ
wydatkÓw
integra|ną
część
umowy)
do

Roz.Vlll pkt.5
pozycjami
mazastosowanie
W innymprzypadku
kosztorysu.
WysokoŚci
5 %ŚrodkÓwpomiędzy
niniejszego
załącznika
nr1.
przezpodmioty
umowy.
pub|iczne
niebędące
stroną
byĆrealizowane
2.Zadanie
niemoże
kary
nagrodypieniężne,
na:zakupyinwestycyjne'
3. Pzewidywanadotacjaniemożezostaćwykorrystana
gospodarczej,
prowadzenie
zada już
remonĘ,realizację
działalności
nakładane
na klublubzawodnikÓw,
projektydyskryminujące
politycznej'
prowadzenie
przezGminę,
dzlałalności
zleconychdanejjednostce
jakiekolwiek
osobylubgrupy.
Vl.

Termin składania ofert:

''Konkurs
i sport2011 r.''dodnia
ofert- ku|tura
fizyczna
z napisem
kopertach
w zamkniętych
1.ofertyna|eży
składaĆ
poczty
w Urzędzie
Gminyfe|azkÓwpok.Nr
|ubza poŚrednictwem
14.oo,
osobiŚcie
13stycznia
2011 rokudogodz.
10.
niebędą rozpatrywane'
2, Ofertyzłoionepoterminie
poczty|iczysiędatawpływu
do UG fe|azkÓw'
za poŚrednictwem
złożonych
3. W ofertach
Vll.
Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
(maszynowo,
|ubliterami
drukowanymi).
wydrukkomputerowy
wypełniaĆ
czyte|nie
1.ofertynależy
ofert.
terminu
składania
do 14dnipouptywie
2.\A|bÓrofertnastąpi
w terminie
forma|nych.
odzuconez Wzyczyn
zostaną
naniewtaŚdwych
drukach|ubniekomp|etne
3. ofertyzłoŻone
kryteria:
4.Przywybozeofertbędąbranepoduwagęnastępujące
L.p. Kryteria
1.

konkursu.
ZgodnoŚĆ
ofertyz tematem

2.

dlaodbiorcÓw.
ijegoatrakcyjnoŚĆ
Rangaprojektu

3.

MożliwoŚc realizacji projektu przez oferenta (posiadanabaza

Waga kryterioww pkt.
1-5

1-15
1-15

lokalowa, spzętowa, zasoby Eeczowe, kwa|ifikacje osÓb
realizujących
zadanie).
4.

5.

ocena ka|ku|acjikosztÓw pro1ektu(pzejzystośc,celowoŚĆ,
ŚrodkÓwwłasnych).
kalku|acji, zaangaiowanie
szczegołowoŚĆ

1 -30

1-20
poektu (ze szczegÓlnymuwzg|ędnieniem
Liczba uczestnikow
społecznie).
i wykluczonych
osÓbniepełnosprawnych

6.

1-10
projektÓW
W poprzednich
w realizacjipodobnych
DoŚwiadczenie
okresach.

7.

dla gminy.
Znaczeniepromocyjne

punktÓw
moŻ|iwych
do uzyskania
Razemsumamaksymalna

1-5

100

i kwalifikowane
będzieprzezKomisjęKonkursową
5. Złożone
wymogiformalne,
będąocenione
ofertyspełniające
powołaną
przezWÓjtaGminy.
dokonania
wyboruwięcejnizjednejofeĘ.
6. W ramach
zadanokreś|onych
w konkursie
dopuszcza
sięmożliwośĆ
WÓjtw formiezarządzenia.
7. DecyĄeo wybozeofertyi udzie|eniu
dotacjipodejmie
lub odmowieprzyznania
dotacji.Decyzjao pzyznaniu
8. oferentotzymujepisemnąinformację
o przyznaniu
jestostateczna,
dofinansowania
co oznaczaie niepzysługuje
od niejodwołanie.
lnformacji
9. |nformacja
Konkursu
zostanieogłoszonaw Biu|etynie
Pub|icznej
oraz na tab|icy
o rozstzygnięciu
w siedzibie
ogłoszeri
Uzędu Gminyfe|azkÓw.
pozostaną
10.Wszystkie
Wrazzzalączoną
do nichdokumentacja
w aktachUzędu
do konkursu
ofertyzgłoszone
Gminyi niebędąodsyłane
oferentowi.
Vlll. Ogolne warunki realizacji zadania publicznego.
1. Na podstawie
zaządzeniaWÓjtaGminyw sprawiewyboruofertl udzielenia
dotacjina realizacjęzada w
(wzÓr
dziedzinieku|tury
fizyczneji sportuw roku2011,zostanązawartepisemneumowyze zleceniobiorcami
z 27 grudnla2005r. W sprawiewzoruoferty
umowyokreŚ|arozporządzenie
ministrapracyi politykispołecznej
realizacji
zadaniapublicznego,
zadaniapublicznego
z
ramowego
wzoruumowyo wykonanie
i wzorusprawozdania
wykonania
tegozadania(Dz.U.22005r.nr264,po2.2207).
jestdokonanie
pzez oferenta
projektu,
korektykosztorysu
2. Warunkiem
zawarciaumowyna dotację
w pzypadku
przyznania
dotacji
w wysokoŚci
lnnejniŹwnioskowana.
3. Z|ecenioblorca
zobowięanyjest do złoieniasprawozdania
z wykonania
zadaniapublicznego
w terminienie
pracyi
nii 30dnipozako czeniurealizacji
zadania,
wedfug
WzoruokreŚlonego
Wrozpoządzeniu
ministra
dłuższym
po|ityki
społecznej
z 27 grudnia
2005r. W sprawiewzoruofertyrealizacji
zadaniapub|icznego,
ramowego
Wzoru
umowy
o wykonanie
zadaniapublicznego
i wzorusprawozdania
z wykonania
tegozadania(Dz.U. z 2005r. nr 264,
po2.2207).
pzedstawionymi
4. Pzedmiotowe
musibyĆzgodnez Warunkami
i finansowymi
sprawozdanie
organizacyjnymi
w złożonej
ofercie.
na rea|izację
zadaniaw roku2011wymagają
5. Wszelkie
zmlanyumowy
zawartej
z oferentem
spoządzenia
aneksudoMw umowyw formiepisemnej.

Wywieszononatablicyogłoszeri
dnia22grudnia20l0 r.

f.",

Załączniknr
2
Nr81 12010
do zarządzenia
WÓjtaGminyfe|azkÓw
r.
z dnia22 grudnia2010

s1
pubIicznych
konkursu
Gminy
Do pzygotowania
i pzeprowadzenia
ofertnazadaniepn..'ReaIizaĄizadali
otwartego
zaspokajaniapotzeb i poziomuŻycia
w dziedzinieku|turyfizycznĄi sportu,zmiezĄącychdo pełniejszego
pato|ogiom
pzeciwdziałania
mieszkacÓw gminy,a WszczegÓlności
społecznym,
zapewnienia
edukacjizdrowotnej
dzieci i młodzieiy,propagowanie
aktywnegospędzeniaczasu wolnegooraz podniesieniapoziomusportu,
vłyznaezam
komisjęw następującym
składzie:
- Paweł
o Pzewodniczący
Sobczak
o sekretaz AnnaSar
- BeataSzkudIarek
o członek
o członek Mirostawa
Ktodziska

s2
w ramachotwartego
na
1. ZadaniemKomisjijest
zgtoszonych
konkursu
ofertw formiewspierania
ocenawnioskÓw
zadanlapub|icznego
kryteriÓw
wyboruoferty.
realizacji
Gminyfe|azkÓww zakresiejakw $1wedfugustalonych
2. Komisjadziała
zgodniez poniŻszym
regulaminem
orazharmonogramem.
pracKomisjiodpowiada
Pzewodniczący
komisji.
3. Za organizacji
warunki
4. Komisjaoceniawnioskiw siedzibieUzęduGminyfe|azkÓw,ktÓryzapewniaKomisjiodpowiednie
pracy.
pracyKomisjiopracowuje
Pzewodniczący.
5. Harmonogram
pzekazpanyjestKomisji.
6. Harmonogram
jejwnioskÓwzgodniez harmonogramem,
7. Komisjadokonuje
ocenypzedtożonych
umofliwiającym
terminowe
podpisanie
umÓw.
i poufności
dla każdego
bezstronności
ocenianego
wniosku.
8. Komisjapodpisujedek|aracje.
projektbędącypzedmlotemocenyw takim
z podmiotem
składającym
9. W pzypadkugdyczłonekpozostaje
zachodzitakistosunekosobisty,ktÓrymÓgłbyvt'ywołaÓ
lub międzynima tympodmiotem
stosunkuprawnym
wątpliwości
WÓjtwyklucza
cztonka,
tegoczłonka
z uzędu lubna jegowniosekz prac
co do bezstronnoŚcitego
pzedmiotem
naddanymprojektem
oceny.
będącym
podejmowanych
z
decyzji.Postępowanie
cztonkaKomisjiniezgodne
10. Komlsjajestodpowiedzia|nazajakoŚĆ
regu|aminem
i poufnoŚcipowoduje
wszczęcieprzezWÓjtaprocedurymającejna
orazzasadąbezstronnoŚci
z komisji.
W takimpzypadkuWÓjtwyznaczyinnegoczłonkaKomisjido oceny
celuodwołanie
tegoczłonka
wniosku.
przezKomisjęsą wyłącznie
wnioski,ktÓrezostałyupzedniopozytywnie
11.Pzedmiotemocenydokonywanej
podwzględem
ocenione
formalnym.
na podstawie,,Siatkiocenywniosku'',wg
12. KaŻdyczłonekKomisjidokonujeocenywnioskuindywidua|nle,
kryteriÓwjakw$3.
jestpzez tzech członkÓw
Komisji.
13.Każdywniosekoceniany
punktÓw,
łączną
liczbauzyskanych
zgodniez siatkąocenywszystkich
14.ocenęko cowąwniosku
stanowi
członkÓw
Komisji.
niekompIetności
wniosku,Komisjaodzuca wniosekwraz z odpowiednim
15. W pzypadkustwierdzenla
uzasadnieniem.
pzypadkach,KomisjamożezwrÓciĆsię do wnioskującego
i uzasadnionych
o uzupełnienie
16. W wyjątkowych
wnioskuo brakujące
czy informacje,
okreŚlającterminichdostarczenia.
dokumenty
w siedzibieUzędu Gminyfe|azkÓw.
17. Wszelkiemateriały
ocenywnioskÓwsą pzechowywane
dotyczące

s3
Siatka oceny wniosku:
|mięi nazwisko
oceniającego:

Nr wniosku:

Tytułprojektu:

Nazwawnloskodawcv:
Czv złoŻonv
wniosekiestkompIetnv:
TAK /NlE
L p Kryteria
Waga kryteriÓww
pkt.moż|iwa
do
uzyskaniapzez
oferenta
1.

konkursu.
ZgodnośĆ
ofertyz tematem

1-5

2.

dla
Rangaprojektu
ijegoatrakcyjnoŚr
odbiorcÓw.

1- 15

3.

projektu
przezoferenta
realizacji
MożliwoŚĆ
(posiadan
a bazalokalowa,
zasoby
spzętowa,
Żeczowe,kwaIifi
kacjeosÓbrealizujących
zadanie).

1- 15

4.

(pzejzystoŚÓ, 1 - 3 0
kosztÓwprojektu
ocenakalku|acji
ceIowoŚĆ,
szczegołowoŚĆ
ka|kulacji,
zaangaŻowan
ie ŚrodkÓwwtasnych).

5.

projektu
(zeszczegÓ|nym
LiczbauczestnikÓw
i
osÓbniepełnosprawnych
uwzg|ędnieniem
le).
wyk!uczonych
społeczn

6.

DoŚwiadczen
ie w rea|izacj
i podobnychprojektÓw 1 - 1 0
popzednich
w
okresach.

7.

promoryjne
Znaczenie
dlagminy.

RazemsumapunktÓw

Liczbauzyskanych
pkt.pzez oferenta

1 -20

1-5
100

Uzasadn|enie
i rekomendacja
wie|koŚcidofinansowania:

Data

Podpis osoby oceniającej:

r-q

