oGŁOSZENIE
WOJTA GMINY WISKITKI
Na podstawie art.l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działa|ności
pozytku
publicznegoi wolontariacie(Dz.tJ.z 2003r.Nr 96,poz.837z poŹn,zm.)
Wojt Grniny Wiskitki ogłasza
.,otwarty konkurs ofert na realizację zadanpublicznych Grniny w zakresie
upowszechnianiakultury fizycznej i sportuw 2008r."
I. W roku 2008 Gmina Wiskitki będziewspierac zadaniawłasneGrniny w tyrn:
1. propagowanieidei uprawianiasportuwŚrod dzieci i rnłodzieŻyoraz osob starszych
w szczegolności:
2. upowszechnianiegry W piłkę nozną oraz reprezentowaniemieszkancow gminy
w rozgrywkachpiłki noznej;
3. organizacjai prowadzeniepozalekcyjnychzajęćsportowychdla dzieci i rnłodzieŻy
szkołpodstawowychi gimnazjum;
4. szkolenia i wspołzawodnictwasportowegodzieci i rnłodzieŻyW szczegolności
przygotowanie i udziat w rozgr>rwkach organizowanych przez powiatowe.
woj ewodzkie i ogolnopolskie związki sportowe.
II. Na rea|izację zadan, o ktorych mowa w pkt I w budzecię Gminy Wiskitki na
2008rok przewidziana został'akwota dotacji w wysokoŚci 41 000zt (słownie:
cztetdzieŚciieden tysięcy)w tym:
l. upowszechnianie gry w piłkę noŻną oraz rępręZęntowaniew rozgrywkach
sportowychmieszkancow częścipołnocnejGminy- 8 000zł (słownie:osiem tysięcy
złotych).Wysokośćdotacji przeznaczonejna rea|izacjęzadaniaw roku 200] wynosiła
8 000zł(słownie:osiemtysięcyzłotych)
f . upowszechnianie gry w piłkę nozną oraz reprezentowaniew rozgrywkach
sportowychmieszkancowczęścicentralnejGminy- 8 000zł (słownie:osiem tysięcy
ztotych).WysokoŚć dotacji przeznaczonejna rea|izacjęzadaniaw roku 200] wynosiła
8 000zł(stownie:osiem tysięcyzłotych)
3. upowszechnianie gry w piłkę noŻną oraz reprezentowanie W rozgrywkach
sportowychmieszkancowczęścipołudniowejGminy- 8 000zł(słownie:osiem tysięcy
złotych).WysokoŚć dotacji przeznaczonejna realizacię zadaniaw roku 2007 wynosiła
8 000zł(słownie:osiem tysięcy złotych)
4. prowadzenle pozalekcyjnych zajęc sportowych dla dzieci i młodzieiy szkoł
podstawowych. udziat w rozgrywkach organizowanych przez powiatou,e.
wojewodzkie i ogolnopolskiezwiązki sportowe(w przedzialewiekowylll 6.13 lat) l0 600,00zł. Wysokośćdotacii przeznaczonejna realizację zadania w roku 2007
wynosiłal0 600,00zł(słownie:
dziesięctysięcyszeŚćsetzłotych)
5. prowadzenie pozalekcyjnych zajęc sportowych dla dzieci i rnłodzieŻyszkoły
glmnaz1alnej,udziatw rozgrywkach sportowych( w przedzia|ęwiekowyrn 13 - 18 lat)
organlzowanychprzez powiatowe, wojewodzkie i ogolnopolskie związki sportowe6 400,00zł. Wysokośc dotacji przeznaczonej na realizację zadania w roku 2001
rvynosił
a 6 400,00zł(słownie:szeŚćtysięcy czterysta złotych).
III. Termin realizacji zada z
zadante powinno być realizowane zgodnie Z harmonogramemopracowanym przez
wnioskodawcęw okresieod dnia podpisaniaumowy do dnia 15 grudnia2008r.
Z przyznanejkwoty dotacjibędąpokrywanenastępujące
wydatki i koszty:

- transport zawodnikow na zawody;
- zakup rnateriałow,Sprzętusportowego"napojow i wyzywienia zawodnikow;
- opieki medycznej zawodnikow i porządkupublicznego;
- ubezpieczeniezawodnikow;
- wpisowe na zawody;
- optatyza sędziowanie;
- wydatki na ulrzymaniei przygotowaniedo rozgrywek boisk sportowych;
- wydatki na utrzymaniepomieszczęnsportowych.
IY. Zasada przyznawania dotacji:
o dotacjęmoze ubiegac się podmiot spełniającywymogi okreŚlonew ustawięz dnla
24 kwietnia 2003r.o działalności
pozytku publicznegoi wolontariacie(Dz.IJ. Nr 96.
poz.837 z poźn.Zm.),ktore prowadzą działalnoŚcstatutowąW dziędzinach objętych
konkursemna rzecz mieszkancowGminy Wiskitki.
V. Termin i sposobskładaniaofert:
1. kornpletne oferty na\eŻy składac W terminie do dnia 28 sttznia 2008r.
w sekretariacie
lJrzęduGminy Wiskitki (pok.l1)"do godz,l600.
ul. Kościuszki1
2. of-ertyna|eŻyskładaćna formu|arzuzgodnym Z rozporządzeniernMinistra Pracy
i Polityki Społeczne1 z dnia 2] grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty rea|izacli
zadanta publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdaniaz wykonaniatego zadania(Dz.u.Nr 264, po2.2207).
3. oferta rnusi być złoŻonaw zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania (tytuł
zadaniaumieszczonegow pkt II ogłoszenia),Na kopercie musi byc umieszczony adres
zwrotny oferenta. Nie będą przyjmowane oferty przesłanedrogą elektroniczną lub
faksern.
4. ofertapowinna zawierac;
. szczęgołowy zakręs rzeczowy proponowanego do rea|tzacjt zadania zaw.ierającego
opis działania:
. kalkulację przewidzianych kosztÓw realizacji zadania;
- inforrnację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych Zapewniających
realizacje zadania;
. inforrnacjęo wysokoŚci środkowfinansowych albo pozyskanych z innych źrodet
działalnoŚcipodmiotu składającego
ofertęw zakresię'ktoregodotyczy zadanie,
. prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające mozliwoŚc realizacji
zadantaw pomieszczętliuinnym niz własne.
5. Do oferty na|eŻyzałączyc:
. aktualnywypis potwięrdzaiącywpis do właŚciwejewidencjilub rejestrudotyczących
statusuprawnego i prowadzone1przez niego dziaŁa|noŚci(wypis zKraiowego Reiestru
Sądowego);
- oŚwiadczenie o nie prowadzęniu działa|noŚcigospodarczei w rozumieniu art.9
ustawy o działalności
pozytku publicznego i wolontariacie.w odniesieniu do zadania
publicznego,będącegoprzedmiotemoferty;
- potwierdzonąza zgodnoŚcz oryginałemkopię statutu;
. Sprawozdaniefinansowe i merytorycznez działalnoŚcipodrniotuza ubiegłyrok, lub
w przypadku dotychczasowejkrotszei dziata|noŚci- za okres tei działalności.
6. ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentow do przedstawięnia
dodatkowychdokumentow.
] , Za poprawnoŚć złoionejofert odpowiadaskładającyofertę.
8. oferty złoione po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną

zwroconewnioskodawcybez otwierania.
vI. Termin, tryb i kryteria stosowaneprzy wyborze oferenta:
1. oceny ofert dokonujeKomisja Konkursowapowołanaprzęz Wojta Grniny Wiskitki;
2. otwarcieofertnastąpiw dniu 29 stycznia2008r.;
3. ogłaszającyzastrzega sobie prawo powierzenia realtzacji tego Samego zadanta
więcej niŻ iednemupodmiotowi;
4. rninimalny wkładwłasny- 20%;
5. ostatecznądecyzję o przyznaniu dotacji oraz wysokoŚci przyznanych środkowna
realizację podejmie Wojt Gminy Wiskitki do dnia 28 lutego 200]r. po uzyskaniu
opinii, kierującsię następującymi
kryteriami:
. ocenąmerytorycznąi forrnąoferty,
. zasięgierndzi ałaniaprzedsięwzięcia,
- rnozliwoŚcią rea|izacji zadanta przez organizacjępozarządowąm.in. baza, Środki
techniczne, zapleczekadrowe,,wolontariat,
- kosztem reahzacji zadania,
. wiarygodnością
finansową
. mozliwoŚcią kontynuacji przedsięwzięcia,
. ocenądotychczasowejwspołpracy.
VII. Warunkiem zawarcia umowy jest:
1. otwarciewyodrębnionegorachunkubankowegod\aprzyięciadotacji,
2. korekta kosztorysuprojektuw przypadku przyznaniadotacji innej niz wnioskowana.
3. działaniaw ramachdofinansowaniaprojektu,ktorych koszty zostanąprzedstawione
w Sprawozdaniu'mogą rozpoczącsię dopiero z dniem zawarciaumowy.
1. fakt, iz zadne koszty Zw|ązanez realizacją dotowanegoprojektu. powstałeprzed
datą zawarcia umowy lub po terminie rea|izacji projektu okreŚlonym w umowie. nie
będąpokrywanęZe Środkow dotacji,
5. dotacjabędzie przekazanaw II transzach.
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