
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.2.2018
Wójta Gminy Przyrów z dnia 15  stycznia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art. 11 ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) i Uchwały nr XXI/154/2017
Rady  Gminy  Przyrów  z  dnia  3  listopada  2017  roku  w  sprawie  przyjęcia  Rocznego  Programu
współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku   publicznego
na 2018 rok WÓJT GMINY PRZYRÓW 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

oraz rozwoju bazy sportowej w 2018 roku

§ 1

1. Celem konkursu ofert jest wybór i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych w 
dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018  roku         
2. Zadania, o których mowa w pkt 1 mogą być realizowane poprzez:                                                       
a) prowadzenie zajęć treningowych mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w  
rozgrywkach w piłce nożnej,                                                                                                                      
b) uczestniczenie w rozgrywkach piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych,                                  
c) organizację imprez  rekreacyjno - sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,                                
d) rozwój bazy sportowej oraz utrzymanie jej w stanie umożliwiającym prowadzenie zajęć i zawodów 
sportowych,                                                                                                                                                 
e) promowanie dyscyplin sportowych i rekreacyjnych poprzez organizację zawodów i otwartych 
turniejów sportowych dla mieszkańców Gminy Przyrów.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z
2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), prowadzące na terenie Gminy Przyrów statutową działalność
w zakresie wyżej wymienionego zadania. 

§ 3

Gmina  Przyrów  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej
i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2018  roku przeznacza środki publiczne w wysokości 69.000
zł.

§ 4

1. Dotacja może zostać przekazana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki
Społecznej  w  sprawie  wzorów  ofert  i  ramowych  wzorów  umów  dotyczących  realizacji  zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300).

2.  Dotacja  będzie  przekazywana  w  transzach  po  podpisaniu  stosownej  umowy  z  wyłonionym
oferentem,  na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do
operacji związanych z realizacją zadania publicznego.



§ 5

Podmiot  wyłoniony  w  drodze  konkursu  będzie  realizował  zadanie  publiczne,  z  uwzględnieniem
przepisów  ustawy  o  zamówieniach  publicznych,  w  terminie:  od  dnia  podpisania  umowy do
31 grudnia 2018 roku.
Sprawozdanie  z  wykonania  zadania  publicznego,  określonego  w  umowie  należy  sporządzić
w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

§ 6

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie: 

do dnia 08 lutego 2018 roku do godz. 1100.

2. Ofertę w formie pisemnej, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz.U. z 2016 r. poz.1300) w zamkniętej kopercie z napisem: “Konkurs ofert na realizację zadania
publicznego” należy  składać  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  Przyrowie  ul.  Częstochowska  7,
42-248 Przyrów, pokój nr 16.
3. Nie będą rozpatrywane oferty:

a) złożone przez podmioty nie będące organizacjami działającymi statutowo w obszarze kultury
fizycznej i sportu 

b) nieczytelne lub niekompletne
c) złożone po upływie terminu wyznaczonego w §6 pkt 1.

§ 7

1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2018 r. o godz. 1110 przez komisję powołaną Zarządzeniem
Wójta Gminy Przyrów;

b) przy rozpatrywaniu ofert komisja oceni  następujące kryteria:
 możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 kalkulację  kosztów  realizacji  zadania  publicznego,  w  tym  w  odniesieniu  do  zakresu

rzeczowego zadania;
 proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane

będzie zadanie publiczne;
 planowany przez oferenta  wkład rzeczowy,  osobowy,  w tym świadczenia  wolontariuszy i

pracę społeczną członków;
 uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach

poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

c) wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

2. O podjętych decyzjach oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia
konkursu. 

§ 8

W roku 2017 zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było przez Klub Sportowy “PIAST”
Przyrów w wysokości przekazanej dotacji, tj. 63.000 zł.

                                                                                                                  Wójt Gminy Przyrów

                                                                                                    mgr inż. Robert Nowak


