ZARZĄDZENIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY HARASIUKI
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm./, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz. U.
z 2016r., poz. 1817 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXIV/174/2017 Rady Gminy
w Harasiukach z dnia 27 listopad 2017r., w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w chwale Nr XXIV/174/2017 Rady Gminy w Harasiukach
z dnia 27 listopad 2017r., w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Harasiuki.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do zarządzenia Nr 1/2018
Wójta Gminy Harasiuki
z dnia 3 stycznia 2018r.
WÓJT GMINY HARASIUKI
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Harasiuki w 2018 rok
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm./ oraz uchwały Nr
XXIV/174/2017 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 27 listopad 2017r., w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2018 rok.
I.
Rodzaj zadania.
1. Zakres zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy
Harasiuki.”
2. Koszty pokrywane z dotacji:
1/ realizacja programów szkolenia sportowego,
2/ zakup sprzętu sportowego,
3/ organizacja zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4/ korzystanie z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5/ wynagradzania kadry szkoleniowej,
6/ koszty utrzymania obiektów sportowych.
II.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość planowanych w 2018 roku środków publicznych na realizację zadania to
50 000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest
zadanie.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej
wysokości.
3. Jeden podmiot może złożyć jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r., w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2016r., poz. 1300/.
5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do właściwej
ewidencji lub rejestru danych dotyczącego statusu prawnego wymienionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności.
6. W ramach przyznanej dotacji nie mogą być pokrywane koszty poniesione przed
zawarciem umowy.
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7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent ma
obowiązek dokonać korekty opisu poszczególnych zadań, korekty kosztorysu i korekty
harmonogramu realizacji zadania do kwoty przyznanej.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie określone w Rozdziale 1 może być realizowane od dnia podpisania umowy do
dnia 30 listopada 2018 r.
2. Realizacja zadania nastąpi na warunkach określonych w przyjętej do realizacji ofercie,
w zakresie opisanych działań, harmonogramu i kosztorysu, co zostanie potwierdzone
w zawartej umowie.
3. Wkład pracy społecznej wolontariuszy, członków organizacji pozarządowej lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy winien być udokumentowany
w karcie pracy sporządzonej w trakcie realizacji zadania.
4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana przyjmując zlecenie realizacji zadania,
zobowiązuje się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
przy czym oferta podmiotu będzie stanowić załącznik do tej umowy.
5. Zgodnie z art. 17 ustawy, Wójt Gminy Harasiuki, zlecając zadanie publiczne, ma prawo
dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności:
1) stan realizacji zadania,
2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
6. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie należy sporządzić
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa zostanie zawarta.
V. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy przesłać na adres: Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112A,
lub w siedzibie Urzędu pod wyżej wskazanym adresem, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29.01.2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
Harasiuki).
2. Kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej:
„Nie otwierać -Konkurs na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Harasiuki w 2018 roku". Ponadto opis koperty powinien
zawierać dane oferenta.
3. W konkursie wezmą udział wyłącznie oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy
Harasiuki w terminie wskazanym w ust. 1.
4. Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 zostaną odrzucone.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania
wyboru ofert
1. Otwarcie ofert oraz wybór ofert do realizacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty
ostatecznego terminu składania ofert.
2. Postępowanie w zakresie oceny ofert odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad
określonych w ustawie, a zwłaszcza w jej art. 15.
3. Złożone oferty będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez
Komisję Konkursową (dalej „Komisja") powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta
Gminy Harasiuki.
4. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
1) złożona została przed upływem terminu określonego w Rozdziale 5 ust. 1,
2) spełnia warunki, o których mowa w Rozdziale 3,
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3) złożona została przez podmiot uprawniony, którego cele działalności zgodne są
z ogłoszeniem o konkursie,
4) została wypełniona prawidłowo i kompletnie.
5. Komisja w trakcie oceny formalnej ofert może wezwać oferenta do złożenia
dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów, z tym że:
1) oferent winien złożyć dodatkowe wyjaśnienia, informacje lub dokumenty w terminie
do 2 dni roboczych od daty wezwania (liczy się data otrzymania/wpływu: pocztą
elektroniczną, faksem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej),
2) dodatkowe wyjaśnienia i informacje mogą dotyczyć wyłącznie zawartości złożonej
oferty lub złożonych do niej załączników,
3) dodatkowe dokumenty mogą jedynie precyzować treść złożonej oferty lub złożonych
do niej załączników.
6. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) merytoryczne /społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania,
miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu/ : 0-10 pkt.,
2) finansowe /koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania
pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków
własnych oraz z innych źródeł finansowania, partnerzy/: 0-10 pkt.,
3) organizacyjne /posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie/: 0-10 pkt.
7. Ostateczna punktowa ocena merytoryczna Komisji stanowi w każdym kryterium średnią
będącą wynikiem podziału uzyskanych łącznie w danym kryterium punktów przez liczbę
członków Komisji dokonujących oceny.
8.W przypadku gdy ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania jest
mniejsza od ilości środków, o które ubiegają się oferenci, którzy uzyskali pozytywną
ocenę oferty – Komisja przedkłada Wójtowi propozycję w zakresie podziału środków
z uwzględnieniem:
1) przyznanych poszczególnym ofertom punktów;
2) wysokości środków, o które wnioskowali oferenci;
3) zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
9. Po zapoznaniu się z opiniami oraz propozycjami Komisji - Wójt Gminy Harasiuki
w drodze zarządzenia podejmuje decyzję o wyborze, odmowie wyboru oferty oraz
o udzieleniu dotacji oraz ojej wysokości lub o odmowie udzielenia dotacji.
10. Decyzje Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wyboru, odmowy wyboru oferty oraz
decyzje o udzieleniu dotacji i o jej wysokości lub o odmowie udzielenia dotacji nie są
decyzjami, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do
nich trybu odwołania.
11. Wójt Gminy Harasiuki może odmówić wybranemu w drodze konkursu podmiotowi
podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową
danego podmiotu.
12. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem
zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego jest dołączenie korekty
opisu poszczególnych zadań, korekty kosztorysu i korekty harmonogramu realizacji
zadania, o których mowa w Rozdziale 3.
13. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej między innymi za
pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Harasiuki, strony internetowej
Gminy Harasiuki oraz poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Harasiuki.

Id: D86824C9-4104-434D-BCF8-FEA046D2DE82. Podpisany

Strona 3

VII. Informacje o zrealizowanych przez Wójta Gminy Harasiuki zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
Wójt Gminy Harasiuki w zakresie zadań publicznych tego samego rodzaju:
1) w roku 2017 przyznał dotację na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na łączną kwotę 40 000 zł.
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