
zARz.ĄDzENlE nr 212014
WÓJTA GMINY REŃsKA WIEŚ

z dnia 02 stycznia 2014 r.

w sprawie: ogłoszenia otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ań. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pubIicznego i o
wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2013 r' poz. 594 zpóŹn. zm'), art. 11 ust' 1 pkt' 1, ust. 2 i art' 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U ' z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pożn' zm'), zarządzam co
następuje:

s1

ogłaszam otwarty konkurs ofeń na realizację zadań publicznych określonych w
,,Programie Wspołpracy Gminy Reńska WieŚ z organizacjami pozarządowymi na lata
2011 - 2015 na pienłsze połrocze roku 2014'' pt : WSPIERAN|E l
UPoWszEcHNlANlE KULTURY FlzYczNEJ l sPoRTU W ŚRoDoWlsKU
WlEJsKlM zwŁAszczł wŚnÓD DztEcl l MŁoDzlEzr

s2
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o ktorych
mowa w ań. 3 ust' 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r' o działalnoŚci pozytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową W dziedzinie objętej
konkursem.

s3

oferty naleŻy złoŻyÓ na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. W sprawie wzoru ofeńy i

ramowego Wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publiczneg o oraz Wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.22011 r. Nr 6, poz.25).

s4
Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zlecanych do realizacji określa
Załącznik_ ogłosze n ie otwa ńeg o ko n ku rs u ofe ń.

s5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Reńska Wieś.

s7

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
lnformacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej
Wsi oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl



doZarządzenia1?',ł:,łłl'
*u'"o:'H,l;TIi[lT

woJT GMII\-Y nnŃsrł wrnŚ

oglasza otwarĘ konkurs ofeń na wsparcie realizacji zadania z zakresu zailafit
publicznych

w roku 2014.

I. Rodzaj zadaniaz Wspieranie i upowszechnianie kultury firycznej i spońu w
środowisku wiejskim zawłaszcza wśród dzieci i młodzieĘ.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1' W budzecie gminy Reńska Wieś na rcalizację wskazanego zadania planuje się
ptzezrLaczyÓ w 2014 roku kwotę 75.000 zł.(na I półrocze) na cały rok 150.000,- zł.
Kwota ta moŻe ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, Że zadarńe moŻna
zrealizowaó mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budzętu
gminy w czasie przeznaczonym na rca|izację zadania z waŻnych przyczyn,
niemozliwych do ptzewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

2. WysokośÓ dotacji w 2013 roku wynosiła 150.000 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

I.Szczegołowe warunki rcaltzacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na
podstawie Ustawy o działalności poŻytku publicznego i wolontariacię z dnia 24 kwietnia
2003r. (Dz.U. Nr 26' poz.873, zpóźniejsz1łni zmianami).

2. Zadanie winno byó wykonanę w terminie od 1 stycznia2}I{ do 30 czerwca2lt4r.

3. Beneficjenci: mieszkancy Gminy Reńska Wieś

IV. Warunki przyznawania dotacji:

Wójt Gminy Reńska Wieś moze odmówió podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okuŻę się , ze rzeczywisty
zakręs realizowanego zadania Znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane
wcześniej okoliczno ści po dważaj ące wiarygodno śó merytoryczna i fi nansową.

V. Podmiot składający ofeńę:

1. Posiada kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania

2. Posiada doświadczenie w realtzacji określonego zadania

3' Posiada wkład własny finansowy



VI. Termin składania ofeń:

oferty naleŻy składaó w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1,

w nieprzekraczalnym terminie 21 dti od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

Do ofert należy dołączyÓ:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego irrnego rejestru lub
ewidencji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnyn.

2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Z działalności podmiotu (bilans' rachunek
wyników zarokŻ)Iz).

3. Aktualny statut.

VII. Termin' tryb i kryteńa stosowane przy wyborze ofeń:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania
ofert

2. oferty rcaltzacji zadania publicznego naleŻy sporządzic według wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku ,,w
sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania" (Dz. U. Nr 264. poz.
2207), oferta musi być podpisana i opieczętowana przez osoby upoważniote przez
oferenta

3. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złoŻonych ofert i przedstawi
Wójtowi Gminy do zatwierdzenia swoja propozycję

4. Akceptacja oferty jest podstawądo zawatcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie
dotacji.

VIII. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1' Wartośó merytoryczna oferty.

2. Ko szt r ealizacji zadania.

3 . o cena r ea|izacji wcześniej szych proj ektów.

4. Posiadanie przez oforenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego.

5' Zgodnośó oferty Ze Statutem i innymi dokumentami fuodłowymi dotyczącymi podmiotu
składającego ofertę.

6' Dotychczasowa współpraca z samorządem.



Rzetelnośó i terminowośó wykonaria i rozliczanta dotychczasowych zadan finansowanych
zbudŻetu gminy.

Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upowaznień i decyzji, jeŻeli Są wymagane przepisami
prawa lub innymi przepisami i zasobami dotyczącymi rodzaju działalności lub
proponowan e go zadanta publicznego.

9' oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów
lub informacji, sporządzone na niewłaściwym wzorzę oferty' a takŻe oferty złoŻone po
terminie pozo staj ą b ez r o zp atrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

l. Szczegółowe i ostateczne warunki rcalizacji finansowania i roz|tczania zadania reguluje
umowa zawięrana pomiędzy Wójtem Gminy a wyłonionym w konkursie podmiotem.

- 2. Dotacje nie będą ptzyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego
zadania.

3. Podmiot, który otrzyma dotację zbudŻetu Gminy Reńska WieŚ jest zobowiązany do:

- poddania się okresowej kontroli i ocenie realtzacji zadaria

- wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na rea|izacjęumowy

- dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) otM
dokumentacji, o których mowa v'ryŻej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania
dotacj i oraz kontroli prowadzęnia właściwej dokumentacj i z nią zwięaną


