ocŁoszENIE

WÓJTAGM|NY
W|SK|TK|
Na podstawie
ań. 11ust.1 i 2, art.13ustawy
z dnia24 kwietnia
2003r'o działa|noŚci
pozytku
pub|icznego
(Dz'U'z^2016r'
iwo|ontańacie
poz.1817)
orazRozpoządzenia
MiniskaRodziny,
Pracyi eóityri'Społeczńj
zdnia17 sierpnia
2016r.wsprawie
wzorówofertyi ramowych
wzorówumówdotyczących
zadań
' rea|izacji
publicznych
orazWzorow
sprawozdań
z wykonania
tychzadań(Dz'U,z2016r.poz'13d0)"
WójtGminyWiskltki
ogłasza
konkurs
ofeńnarea|izację
zadańpubticznych
,,otwańy
Gminyw zakresie
upowszechniania
kultury
fizycznej
i sportuw 201Troku."
|.
Rodzaje
zadań:
Zadanie
publiczne
1.Zadanie
z zakresuupowszechniania
kultury
fizycznej
i sportuw obszarze
szkolenia
(wgrupie
młodzieży
wiekowej
13. 18!at)wpiłce
nożnej.
Zadanie
publiczne
2. Zadanie
z zakresuupowszechniania
kulturylizycznejisportuw obszane
szko|enia
dziecii młodzieży
w piłcesiatkowej.
Zadanie
pub|iczne
3.Zadanie
z zakresu
upowszechniania
ku|tury
fizycznej
i spońuw obszane
szko|enia
dziecii młodzieży
w tenisiestołowym'
publiczne
Zadanie
4.Zadanie
z zakresuupowszechniania
ku|tury
fizycznej
i spońuw obszaze
szkolenia
dziecii młodzieży
w szczegó|ności
wie|odyscyp|lnarne
pzygotowanie
spońowe
do udziału
w rozgrywkach
organizowanych
pzez powiatowe,
wojewódzkle
i ogó|nopolskle
związkispońowe.
l|.
Formyrealizacjizadań:
Zlecenierea|izacji
zadańnastąpiw formiepowiezenia
zadaniapub|icznego
wrazz udzie|eniem
dotacji
nasfinansowanie
ichrealizacji.
|l|.

p]zeznaczonych
Wysokośó
środków
narealizację
zadańw roku2017l w rokupopzednim:

1.Narea|izację
zadań,o którychmowaw rozdz'|w roku2017przeznaczono
kwoty:
Zadanie
1: 32.000'00zł
(słownie:
tzydzieści
dwatysiące
złotych)
Zadanie
2: 12.000,00zł
(słownie:
dwanaście
tysięcy
złotych)
Zadanie
3: 7.000,00zł
(słownie:
siedem
tysięcy
złotych)
Zadanie
4: 34'000'00zł
(słownie:
tzydzieści
cztery
tysiące
złotych)
2' Kwoty
temogąu|eczmniejszeniu
w pzypadku
stwierdzenia,
ze zadania
można
zrea|izowac
mniejszym
kosztem,
zaistnieje
koniecznośc
zmniejszenia
budżetu
Gminy
wczęŚcipzeznaczonej
narea|izację
zadań.
3.Podaję
siędowiadomości,
ze Gmina
Wiskitki
narea|izację
przyznała
zadańw 2016r'
dotacje
:
pub|iczne
Zadanie
1,Zadanie
z zakresu
upowszechniania
ku|tury
flzycznej
i spońuw obszazeszko|enia
(wgrupie
młodziezy
wiekowej
13- 18|at)w piłce
noznej-32'000zł.
pub|iczne
Zadanie
2, Zadanie
z zakresu
upowszechniania
ku|tury
fzycznĄi spońuw obszazeszko|enia
dzieci
i młodziezy
w piłce
siatkowej12'000,00zł.
pub|iczne
Zadanie
3.Zadanie
z zakresu
upowszechniania
ku|tury
fzycznĄi spońuw obszazeszko|enia
dzieci
- 7'000,00zł
i młodziezy
wtenisie
stołowym
publiczne
Zadanie
4.Zadanie
z zakresuupowszechniania
kultury
fizyczneji
sportu
wobszazeszkolenia
dzieci
i mtodzieży
w szczego|noŚci
pzygotowanie
wie|odyscyp|inarne
spońowe
doudziału
w rozgrywkach
- 34.000,00zł.
przezpowiatowe,
organizowanych
wojewodzkie
i ogó|nopo|skie
związki
spońowe
pzyznania
lV.Zasady
dotacji:
przyznaniadotacjina
1.Zasady
rea|izację
zadań,
o ktorych
mowa
Wpkt|,okreś|ająpzepisy:
- ustawy
z dnia24 kwietnia
pozytku
2003r.
pub|icznego
o działa|ności
(Dz'U.z 2016r.
i o wo|ontariacie
poz.
1817),
- ustawy
zdnia2Tsierpnia
publicznych
2009r.
o finansach
(Dz.U.
poz.1870).
z 2016r.
przyznana
podmiotom
2.Dotacja
mozebyc
wyłącznie
okreś|onym
w ustawie.
przyznane!
3. WysokośÓ
dotacji
mozebycnizsza|ubwyŻsza
nizwnioskowana
w ofercie.
W takimpzypadku
oferent
może
zmienic
zakresŻeczowy
zadania
|ubwycofaÓ
ofertę.
4' Dopuszcza
się możliwoŚÓ
złozenia
odrębnych
ofeńna rea|izację
więcej
niżjednego
zadania
z |istyzadań,
o którychmowaWrozdz.|'
5.Ztożenie
oferty
niejestrownozn
aczne
z pzyznaniem
dotacji.
poszczego|nych
6.W ramach
zadańkonkursowych
dopuszcza
sięmoż|iwośÓ
dokonania
wyboru
więcej
nizjednej
ofeńy'

V' Termin
i warunki
realizacji
zadań:
1..Termin
realizacji
zadań,
o ktorych
mowa
Wrozdz,|,
obejmuje
okresoddniapodpisania
umowy
do31grudnia
2017r.
2,Zadaniapowinny
byĆrea|izowane
zgodniez harmonogramem
pzez oferenta
opracowanym
w okresieoddnia
podpisania
umowy
dodnia31grudnia
2017r,
1)Zprzyznanej
kwoty
dotacji
będąpokrywane
wydatki
pŻeznaczone
i koszty
na:
- organizację
rożnych
formupowszechniania
ku|tury
flzyczneji
sportu,
- organizację
imprez
rekreacyjnych,
rekreacyjno-sportowych,
turysĘczno-kĘoznawczych,
- organizację
zajęĆ,
imprez,
turniejów
i zawodów
spońowych,
- udziałdzieci
i młodziezy
w zawodach
|oka|nych,
regiona|nych,
kĘowych
i międzynarodowych'
- organizacja
czasuwo|nego
d|amieszkańcÓw
Gminy'
2)Koszty,
ktoreniemogą
bycfinansowane
z dotacji:
. odsetki
z tytułu
nieterminowych
zobowiązań;
. na|ezności
z tytułu
karfinansowych'
3.Adresatamizadań
winni
bycmieszkańcy
Gminy
Wiskitki.
jest
podstawądo
oferty
zawarcia
umowy
narea|izację
zadania
i otzymania
dotacji.
1' lYool.
5.Zadania
winnybycrea|izowane
znĄv,tyŻsząstarannością
zgodnie
zzawaftąumowąoraz
obowiązującymi
pzepisami.
V|.Termin
składania
ofeń:
1, Ofeńyna|eży
sktadac
nadrukuokreś|onym
w załączniku
nr 1 do Rozpoządzenia
Ministra
Rodziny,
Pracy
iPo|ityki
Społecznej.zdnia
17 sierpnia
2016r'wsprawie
wzorówofertyiramowych
wzorow
umów
dotyczących
rea|izacji
zadańpub|icznych
orazwzorÓw
sprawozdań
z wykoninia
tychzadań(Dz,U,
z 2016r'
p02.1300).
2' ofeńynależy
z|ożyć
w UzędzieGmlnyWiskitki:
u|.Koścluszki
1,96.315
Wiskitki,
w sekretarlacie
(pok.Nr19)w zamkniętych
kopeńach
z odpowiednią
adnotacją:
. odnośnie
- Upowszechnianie
dozadania
1:,,oferta
konkursowa
kultury
fizycznej
i spońu- Zadanie
1''
. odnośnie
dozadania
2:,,ofer|a
konkursowa.
Upowszechnianie
ku|tury
fizycznĄisportu-Zadanie2,,
. odnośnie
- Upowszechnianie
dozadania
3:,,Ofeńa
konkursowa
- Zadanie
kultury
fizycznej
i sportu
3''
. odnośnie
. Upowszechnianie
dozadania
4:,,Ofeńa
konkursowa
kultury
fizycznej
i sportu Zadanie
4''
podmiotu
i oznaczeniem
składaiaceqo
oferte
/nazwa
i adres/
pzedposiedzeniem
orazadnotacia''
..Nieotwierać
komisii
konkursowei''
3. Termin
składania
ofeńdodnia08lutego2017r,
dogodz.1400.
4.Niebędąrozpatrywane
ofeńy:
- złożone
nadrukach
innych
niżwskazane
w niniejszym
ogtoszeniu,
- złozone
poterminie,
- złozone
pzezpodmioty
nieuprawnione,
- niebędąpzyjmowane
ofeńypzesłane
drogąe|ektroniczną|ub
faksem.
5.Oferta
musibyÓopatzona
pieczęciąwnioskodawcy
orazpodpisanaprzezosoby
uprawnione
doreprezentacji.
sięmoz|iwośĆ
poprawienia
uzupełnienia,
|ubskładania
wyjaśnień
dozłozonych
ofeń'
!. Dopuszcza
7.Wszystkie
oferty
zgłoszone
pozostająw
dokonkursu
aktach
Uzędui niebędązwracane.
V|.Termin,
trybi kryteria
pzy dokonywaniu
stosowane
wyboruofeń:
1.Oceny
ofert
dokonuje
Komisja
powołana
Konkursowa
pzezWójtaGminy
Wiskitki;
2.Otwarcie
i wybor
ofertnastąpi
w ciągu7 dniodupływu
terminu
składania
ofeń'
} ostateczną
decyzję
o pzyznaniu
dotacji
pzyznanych
orazwysokości
środkow
narealizację
zadańpodejmie
pouzyskaniu
WojtGminy
opinii
Komisji
Konkursowejkierując
sięnastępującymiwymaganiamii
- ocenamerytoryczna,
tj.ocenapzedstawionej
kalkulacji
kosztow,
w tymw odniesieniu
dozakresuzeczowego
zadania,
- moż|iwośÓ
rea|izacji
pnezorganizację
zadania
pozaządową
m.in.baza,Środkitechniczne,
zap|ecze
kadrowe,
wolontariat,
- kosztrealizacji
zadania,
- moż|iwośc
kontynuacji
zadania,
- ocenadotychczasowej
wspołpracy.

V||.Postanowienia
końcowe:
1' Doofeńyna|ezy
załączyć:
- kopię
aktualnego
odpisu
z KĘowego
Rejestru
Sądowego,
innego
potwierdzoną
ĘestruIubewidencji,
zazgodnośc
z oryginałem,
opatzona
datąpieczęcią
orazpodpisem
osobyupowaznionej
doskładania
oświadczeń
wo|iw imieniu
pozaządowej
organizacji
(odpis
|ubpodmiotu
musibyczgodny
z aktua|nym
stanem
faktycznym
i prawnym,
nieza|eznie
odtego,kiedyzostałwydany)'
2' Ofeńapowinna
zawierać:
- szczegołowy
pub|icznego
proponowanego
opiszadania
dorea|izacji,
. informację
o terminie
i miejscu
pub|icznego,
rea|izacji
zadania
- ka|kulację
pzewidywanych
kosztów
pub|icznego,
rea|izacji
zadania
- informację
o wcześniejszej
działalności
pozaządowej,
podmiotu
organizacji
sktadającego
ofeńę,
- oŚwiadczenie
o moz|iwości/
podatku
braku
możliwości
od|iczania
VAT,
. informację
pzezorganizację
o posiadanych
jakimspzętem
zasobach
zeczowych
(tj.:
i kadrowych
dysponuje,
i|umapracowników,
wspołpracownikow
|ubwo|ontariuszy,
któzybędązaangazowani
w reaIizację
zadania)
zapewniających
wykonanie
pub|icznego.
zadania
pzewidzianego
UWAGA:
Wkładu
zeczoweqo
przyrea|izaĄi
dowykozystania
publicznego
zadania
nienalezv
wyceniać
przewidywanych
i uwzg|ędniać
w-Kalkulacji
kosztow
narok,',
2, Działania
w ramach
projektu,
dofinansowania
pzedstawione
ktorych
koszty
zostaną
Wsprawozdaniu,
mogą
rozpocząc
siędopiero
z dniem
zawarcia
umowy.
3. Kosztyzwiązane
pĄektu,powstałe
z rea|izaĄą
dotowanego
pzed datązawarcia
umowy
|ubpo terminie
pĄektuokreś|onym
rea|izacji
w umowie,
niebędąpokryWane
ześrodków
dotacji.
przekazanaw
4.Dotacja
będzie
| |ub||transzach.
jest do złoŻenia
5. Oferent
zobowiązany
sprawozdania
z wykonania
zadaniapub|icznego
według
wzoru
okreŚ|onego
w załączniku
nr5 doRozpoządzenia
Ministra
Rodziny,
Pracyi Po|ityki
Społecznej
z dnia17sierpnia
2016r.wsprawie
Wzorow
ofertyi ramowych
wzorÓwumowdotyczących
rea|izacji
zadańpub|icznych
orazWzorow
sprawozdań
z wykonania
poz.1300)
tychzadań(Dz,U'
z 2016r.
6.ogłaszający
zastzega
sobieprawo
wezwania
oferentÓw
dopzedstawienia
dodatkowych
dokumentÓw'
7, Za poprawnośc
złożonej
ofeńyodpowiada
składający
ofertę'

WójtGminyWisĘki-

1p/r-y r

Franciszg(G negoz tflialstows
ki

