ZARZĄDZENIE Nr 604/2016
BURMISTRZA GRYFIC
z dnia 06.09.2016 r.
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy
pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji
w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia.
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna
i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście do spraw rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego
w Gryficach.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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/-/ Andrzej SZCZYGIEŁ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 604/2016
Burmistrza Gryfic
z dnia 06.09.2016 r.

do Zarządzenia Burmistrza Gryfic
Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446/,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 13 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239
z późn. zm./.

BURMISTRZ GRYFIC
ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura
fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2016 roku w drodze
zlecenia
1.
2.

Zadanie Nr 01/2016/IV
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie
Gryfic – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł;
Zadanie Nr 02/2016/IV
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie
Trzygłowa – kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.000,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie /t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 239 z późn. zm./ wykaz zadań przeznaczonych do realizacji oraz zestawienie przyznanych kwot dotacji na
realizację zleconych zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2016, są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia
w okresie od – zgodnie z zawartą umową – do 31 grudnia 2016 roku.
Warunki i zasady przyznawania dotacji oraz składania ofert:
1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej
jednostki mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1998 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm./ oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm./, które:
a. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;
b. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 udzielana dotacja może w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub
dofinansowanie:
a. realizacji programów szkolenia sportowego;
b. zakup sprzętu sportowego i wyposażenia;
c. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w takich zawodach;
d. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji imprez;
e. wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
f. zakup nagród, upominków, pucharów na organizowane zawody;
g. opłaty za transport na zawody sportowe, oraz koszty delegacji do związków lub zrzeszeń;
h. opłaty obligatoryjne do związków sportowych i zrzeszeń;
i. pokrycie kosztów obsługi bankowej i księgowej;
j. obowiązkowe opłaty ubezpieczeniowe;
k. zakup niezbędnych materiałów biurowych do działalności klubu.
3. Z dotacji z ust. 2 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a. transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
b. wynagrodzenia działaczy klubu i ich zarządów;
c. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
d. zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów
obsługi zadłużenia;
e. innych kosztów niezwiązanych z działalnością sportową.
4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę
zawierającą w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
d. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e.

5.

6.

7.
8.
9.

informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego
oraz planowanej wysokość środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł
– z zastrzeżeniem iż ewentualna dotacja celowa nie może przekroczyć 90 % kosztów realizacji całego zadania
publicznego dotacji uzyskanych z Gminy;
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
g. kopie dokumentów dotyczących rejestracji /dotyczy nowych podmiotów oraz przy wszelkiego rodzaju
zmianach: składów zarządów, statutów i innych/:
1.
aktualny statut lub regulamin;
2.
kopie nadania numeru REGON;
3.
kopie nadania NIP;
4.
aktualne dokumenty dotyczące rejestracji Klubu;
5.
upoważnienie osób do podpisania sto
h. wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację zadania.
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej, bierze się pod uwagę:
a. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3;
b. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
c. poprawną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub
podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadania publiczne;
d. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego;
e. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy,
osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
g. dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem, placówkami oświatowymi, opinie i rekomendacje;
h. czasokres funkcjonowania danego podmiotu na danym terenie.
Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku
stanowiącym do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U.
z 2016 r. poz. 1300/.
Oferty składać należy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach Pl. Zwycięstwa 37, pok. 103, w wydziale promocji
pokój 328 lub przesłać pocztą. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 września 2016 roku
godz. 10.00.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Podmiotami jest – Henryk CHMIEL – wydział promocji, tel. 91-38-532-13,
e-mail: chmiel@urzad.gryfice.eu.
Dokonanie wyboru ofert odbędzie się w dniu 04.10.2016 r. godz. 11.00 wyniki ogłaszane będą przez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej organu administracji publicznej.
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Przygotowała: Olga Bujanowska

Informacja o realizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi
kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym w roku 2015

Lp.

RODZAJ ZADANIA

NAZWA ORGANIZACJI KLUBU
REALIZUJĄCEJ ZADANIE

DOTACJA
NA ROK 2015

1

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie Gryfic

Miejski Klub Sportowy „SPARTA”
w Gryficach

10.000,00

2

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie Trzygłowa

Ludowy Zespół Sportowy
„BŁĘKITNI” Trzygłów

20.000,00

