
vPz.ĄDzENlE nr 9012014
WOJTA GMINY RENSKA WIES

z dnia 08 grudnia2014 r.

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

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U' z2013r' poz'594zpoŹn'zm'),art.11 ust.'l pkt' 1, ust' 2iart'13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnoŚci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz' U. z2010 r. Nr 234, poz. 1536 zpóżn' zm'), zarządzam co
następuje:

s1

ogłaszam otwarty konkurs ofeń na realizaĄę zadanpublicznych określonych w
,,Programie Współpracy Gminy Reńska Wieś z organizacjami pozarządowymi na lata
2011 _ 2015 na pienrusze półrocze roku 2015'' pt : WsPlERANlE l
UPoWszEcHNlANlE KULTURY FlzYczNEJ l sPoRTU W śRoDoWlsKU
WIEJSKIM ANŁAszczA WŚRoD DzlEcl l MŁoDzlEŻ{"

s2
Do konkursu mogą przystąpió organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia2003 r' o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową W dziedzinie objętej
konkursem 

s 3

oferty naleŻy złoŻyć, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia't5 grudnia 2010 r' W Sprawie wzoru ofeńy i

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

s4

Warunki konkursu orazrodzĄzadanpublicznych zlecanych do realizacji określa
Załącznik_ o głosze n ie otwa rt'e g o ko n ku rs u ofe ń.

s5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Reńska Wieś.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
lnformacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej

s7

Wsi oraz na stronie internetowej www.renskawies.pl

iechawsk,
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ogłasza otwarĘ konkurs ofeń na wsparcie realizacji zadaniaz zakresu zadafil
publicznych

w roku 2015.

I. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i spońu w
środowisku wiejskim zawlaszczawśród dzieci i młodzieźry.

II. Wysokość środków publicznycb przeznaczonych na realizacj ę zadania:

1' W budżecie gminy Reńska Więś na realizację wskazanego zadania planuje się

przezrlaczyĆ, w 2OI5 roku kwotę 75.000 zł'(na I półrocze) na cały rok 150.000,- zł.

Kwota ta moŻe ulec zmniejszeniu w ptzypadku stwierdzenia, Że zadanie można
ztęalizowac mniejszym kosztem lub, gdy zaistnieje koniecznośc zmniejszenia budżetu

gminy w czasie ptzeznaczofiym na rcalizację zadaria z ważnych pTzyczyn,

niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

2. Wysokość dotacji w 2014 roku wynosiła 150.000 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

l.Szczegółowe warunki rea\izacji zadania zostaną określone w umowie zawafiej na

podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia
2OO3r. (tj Dz.U. z2OIOr. Nr 234 ,poz.I536,zpóżniĄszymi zmianami).

2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 0i styczniaŻ}I5 do 30 czerwca2)I5r.

3. Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Reńska Wieś

fV. Warunki pzyznawania dotacji:

Wójt Gminy Reńska Wieś moze odmówió podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okuŻe się , ze rzeczywtsty
zakres realizowanego zadaniaznacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego

reprezentanci utracą zdolnośó do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane

wcze śniej oko li czno ści po dwaŹaj ące wiarygodno ść merytoryczna i fi nansową.

V. Podmiot skladający ofertę:

1 . Posiada kadrę i zapIecze odpowiednie do realiz acji zadania

2. Posiada doświadczenie w realizacji określonego zadanta

3. Posiada wkład własny finansowy



1. Termin składania ofeń:

oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1,

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

Do ofert należy dołączyć:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub
ewidencji, zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym ( z ostatnich 3 miesięcy)

2. Sprawozdanie finansowe Z dziaŁalności podmiotu (bilans, rachunek wyników za rok
2013) oraz sprawozdanie merytoryczne za 20I4r.

3. Aktualny statut oraz potwierdzony sl<ład Zarządu LKS/LZS przez organ rejestrowy
(KRS lub Starostwo Powiatowe KędzięTzyn_ KoŹle).

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

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

2. oferty realizacji zadania publicznego na\eŻy 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 zadanta
publicznego oraz wzom sprawozdania z wykonania tego zadania" (Dz. IJ. Nr 264. poz.
2207), oferta musi być podpisana i opieczętowana ptzez osoby upoważnione przez
oferenta

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

4. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadanta i otrzymanie
dotacji.

WII. Wybór oferĘ nastąpi w oparciu o następujące kryteńa:

1. Wartośó merytotyczna oferty.

2. Koszt realizacji zadania.

3 . o cena r ealizacji wcze śniej szych proj ektów.

4. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświ adczeniaoraz potencjału kadrowego'

5. Zgodnośó oferty ze statutem i innymi dokumentami Źródłowymi dotyczącymi podmiotu
składającego ofertę.

6. Dotychczasowa współpraca z samorządem.



. Rzete'ność i terminowośó wykonania \ roz,iczania dotychczasowych zadafifinansowanych

zbudŻetu gminy'

8. Posiadanie niezbędn y"h,:,Y::i, ,*:ffiil;l '.,1iiiił;,];T'ilł'fi-ffi''"",J''1T;
prawa lub innymi Ę"'pł:?:'_^:
proporro*utt e go zadan\a publtczne go'

9.ofertysporządzonewadliwiealbo-1]ekomnietne,codowymaganego.''.'t1ydokumentów
lub informacji, sporz ądzonena nrewłaśói*y'n wzorze lr''t-y, a_takŻe oferty złoŻone po

terminie pozo staj ą b ez r ozpatrzenta'

IX. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe i ostateczne warunki rea|izacjifinansowani a i roz'\czania zadan\a reguluje

umowa zavłieranapomiędzy *u:r"riiffi " 
*yi""i""ym w konkursie podmiotem'

2. Dotacje nie będą przyznav\łane na wydatk i nie zvłt'ązane bezpośrednio z rea'izai'ądanego

zadatia'

3.Podmiot,któryottzymadotacjęzbldŻeIuGminyReńskaWieśjestzobowiązanydo:

- poddania się okresowej kontroli i ocenie rea|tzacji zadaita

.wyodrębnieniewewidencjiksięgowejśrodkowotrzymanychnarealizacjęumowy

-dostarczenianawezwanieoryginałowdokumerrtow(faktur,rachunków)otaz
dokumentacji, o który.h *o*u'.Ji#;iJ ń;,'"1i' r'u*ialo*ości wydatkowania

dotacjioru"ooriooii"pi*ua".rri"*ii*ń.:dokumentac|izniŁzwLązaną
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