Otwarty konkurs ofert na 2018 rok
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.), oraz programem
współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
Wójt Gminy Marciszów
ogłasza otwarty konkurs ofert
dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2018 roku w formie powierzenia lub wsparcia,
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:
1. ''Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji'', gdzie przewiduje się powierzenie
następujących zadań:
a/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie
uprawiania gier zespołowych
b/ popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy poprzez upowszechnianie
uprawiania indywidualnych dyscyplin sportowych
c/ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane w szczególności poprzez organizowanie
oraz udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym,
d/ propagowanie idei uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku
wynosi 30.000,00 zł.
W roku 2017 na realizację zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji” przeznaczono kwotę 33.000,00 zł.
2. ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym'', gdzie przewiduje się wsparcie następujących zadań;
a/ wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży „Lato 2018” z rodzin niewydolnych
wychowawczo zagrożonych problemem alkoholowym z programem profilaktycznym, opiekuńczo –
wychowawczym i socjoterapeutycznym.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku
wynosi 20.000,00 zł.
W roku 2017 na realizację zadań w zakresie ''Przeciwdziałanie patologiom społecznym''
przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadań w poszczególnych zakresach w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na
rok 2018 przez Radę Gminy Marciszów.
Miejsce i termin składania ofert określonych w pkt.1: Sekretariat Urzędu Gminy w Marciszowie w
terminie do dnia 24 stycznia 2018 r. do godz.15.30 lub za pośrednictwem poczty. W przypadku
składania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. Termin na zadania
pkt.2 określony zostanie w terminie późniejszym.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wnioskodawcami jest Jolanta Kudryńska, tel. 75 7410351,
e-mail: promocja@marciszow.pl
Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016, poz.1300).
2. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z napisem: Konkurs ofert na realizację
zadań w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2018 r.”
3.Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, potwierdzone

kopie dokumentów dotyczących rejestracji, potwierdzone kopie aktualnego statutu, sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za 2017 r.(lub za ostatni zamknięty rok obrotowy).
3.Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
4.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja
6.Dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej dotacji na poszczególne zadania w ramach
przydzielonych środków, różnicując ich wysokość na podstawie sporządzonego przez Komisję
Opiniującą rankingu ofert.
7.Złożone oferty podlegają rejestracji i sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym
w Referacie, Kultury i Sportu. Następnie są przekazywane do zaopiniowania przez właściwych
merytorycznie pracowników, a w przypadku ofert na realizację zadań z zakresu „Przeciwdziałania
patologiom społecznym” gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, później
podlegają ocenie przez Komisję Opiniującą.
8.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opiniami podejmuje Wójt Gminy
Marciszów. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości.
9.Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.
Dotacja nie będzie udzielana na:
a/ podejmowanie działalności gospodarczej, na cele nie związane z działalnością statutową
organizacji,
d/ na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
e/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
f/ na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.możliwość realizacji zadania przez organizację,
2.zgodność projektu z priorytetami zadania,
3.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
4.wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania,
5.innowacyjność proponowanych rozwiązań,
6.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (terminowość
i rzetelność realizacji oraz rozliczenie zadania),
7.dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Marciszów i przewidziana
liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.
Treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marciszowie, stronie
internetowej www.marciszow.pl oraz jest dostępna w Referacie Kultury Turystyki i Sportu Urzędu
Gminy w Marciszowie pokój nr 3.

