
                                                                        

O G Ł O S Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   J O D Ł O W A

   Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm.)

o g ł a s z a m
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.
Przedmiotem konkursu będą następujące zadania:
1) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Jodłowa według 
obowiązującego preliminarza rozgrywek,
2) prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu oraz stwarzanie warunków 
dla rozwoju różnych dyscyplin sportu i udziału w zawodach sportowych,
3) prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami gminy.
I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na terenie gminy organizacje 
pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.
II. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań w ramach wyłonionych w konkursie ofert 
w 2010 roku: 35 000 zł 
Środki na realizację tego samego zadania przyznane z budżetu gminy Jodłowa w postaci 
dotacji w 2009 roku wyniosły  35 000 zł.
III. Termin i warunki realizacji zadania:
Od dnia spisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku zgodnie ze spisaną umową
IV. Wymagane warunki przyznania dotacji:
1) złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:
  a) nazwę i siedzibę podmiotu,
  b) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  c) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  e) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 
  dotyczy zadanie,
  f) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 
  zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania 
  z innych źródeł,
  g) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udział środków własnych.
2) Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
  a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji,
  b) wykaz osób działających w imieniu ubiegającego się o dotację, uprawnionych do złożenia 
  ofert oraz podpisania umowy,                   
  c) uwierzytelnioną kopię statutu zawierającą zakres działalności podmiotu,
  d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek 
zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2008 rok.
V. 1) Kryteria brane pod uwagę przy wyborze ofert:
  a) zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
  b) wartość merytoryczną projektu,
  c) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz 
  oczekiwaną wysokość dotacji,
  d) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu  
  ostatnich trzech lat,



  e) dotychczasową współpracę podmiotu z gminą.
Ustalenia te mają także zastosowanie, gdy w konkursie została złożona jedna oferta.
Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji 
założonych celów, nowatorstwo oraz posiadane zasoby.
2) Odrzuceniu podlegają oferty:
 złożone na dokumentach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, niekompletne,
 nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami 
statutowymi składającego ofertę, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych 
w niniejszym ogłoszeniu.
VI.  Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określa:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.),
- ustawa z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- uchwała nr XXXIV/60/09 Rady Gminy Jodłowa w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.
1) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez 
Wójta Gminy Jodłowa, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przedłoży wyniki konkursu 
do zatwierdzenia Wójtowi.
2) Zlecenie realizacji zadania przez Wójta Gminy Jodłowa nastąpi w trybie określonym w art. 11 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźń. zm.).
3) Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu. 
4) Wysokość dotacji nie może przekraczać  95 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
5) Dopuszcza się możliwość realizacji zadania przez kilka podmiotów.
6) Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości wnioskowanej w ofercie.
7) W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do 
przedłożenia korekty kosztorysu projektu.
VII.  Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Formularze ofert wraz z załącznikami można otrzymać w Urzędzie Gminy Jodłowa, gdzie można 
się również zapoznać ze szczegółowymi warunkami konkursu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w 2010 roku
Kultura fizyczna i sport

w sekretariacie Urzędu Gminy Jodłowa (pokój nr 3) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data 
wpływu) w terminie do dnia 22 stycznia  2010 roku.
VIII. Oferty zostaną rozpatrzone w Urzędzie Gminy Jodłowa w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od upływu terminu składania ofert po uprzednim powołaniu komisji konkursowej do oceny 
wniosków.


