
Ogrodzieniec, dnia 3 stycznia 2017 r. 

 

OGŁOSZENIE NR 1 /K/2017 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC O KONKURSIE NA 

ORGANIZACJĘ DZIAŁAŃ SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY NA TERENIE MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC W 2017 ROKU 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446), uchwały Nr XXXI/240/2016 Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Ogrodzieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 

 

I.RODZAJ ZADANIA 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

Tytuł zadania publicznego: Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w 

roku 2017 działań sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na 

terenie miasta i gminy Ogrodzieniec. 

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki w wysokości: 30 000 zł.  

   

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

1. O dotację mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, o których jest mowa w art. 3 ust. 2 i 3, w tym 

fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do 

podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

2. Dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzania realizacji zadania publicznego.  

3. Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie i 

terminowo przy nadzorze i kontroli organu przyznającego dotację.  

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) oraz posiadać załączniki w niej 

wymienione. 

5. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co 

do sposobu wypełniania oferty. 

6. Wypełnienie części IV pkt 5 tabela Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji 

zadania publicznego – nie jest obowiązkowa. 

7. Wypełnienie części IV pkt 8 kolumna 10 – z wkładu rzeczowego (w zł.) w tabeli 

Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok... – nie jest obowiązkowe. 

8. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru 

lub ewidencji. 

9. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub 

podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie 

posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w 

sposób czytelny z podaniem pełnej funkcji. 



10. W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub załącznikach do oferty, 

oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w 

terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie. 

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji. 

12. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w 

niniejszym postępowaniu konkursowym. 

13. Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec w oparciu o rekomendację Komisji 

Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 3 

dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.  

14. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec dotyczące wyboru ofert jest 

ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  

15. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim 

przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w 

zaktualizowanym opisie poszczególnych działań, harmonogramie i kosztorysie.  

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

Zadanie realizowane będzie od 1 lutego 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.  

Warunki realizacji zadania: organizacja i prowadzenie działań sportowo – rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ogrodzieniec w zorganizowanej grupie sportowej. 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Termin składania ofert upływa 24 stycznia 2016 r. o godzinie 15:30. 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu 42-440 

Ogrodzieniec, ul. Plac Wolności 25, pok. 22, w godzinach 8:00 – 14:30 lub za pośrednictwem 

poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec).  
 

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT 

1. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

2. Komisja rozpatrzy oferty w ciągu 3 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert. 

3. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec www.ogrodzieniec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.ogrodzieniec.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec, ul. Plac Wolności 25 w terminie do 30 stycznia 2016 r.  

4. Oferenci również zostaną pisemnie powiadomieni o dokonanym wyborze ofert. 

5. Kryteria oceny formalnej: 

a) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta, 

b) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi 

oferenta, 

c) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, 

d) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie, 

e) oferta jest podpisana przez uprawnione osoby, 

f) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki, 

g) oferta nie zawiera innych błędów formalnych 

Oferty niespełniające wymogów formalnych lub nieuzupełnione po wezwaniu zostaną 

odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.  

6. Kryteria oceny merytorycznej: 

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 10 punktów) 

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent 

będzie realizował zadanie (od 0 do 20 punktów) 



c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania (od 0 do 15 punktów) 

d) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu 

rozliczania środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 punktów) 

Oferty, które otrzymają w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mniej niż 30 punktów nie 

uzyskają rekomendacji do dofinansowania. 

 

VII. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartych 

konkursów ofert. 

W 2016 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadanie 

publiczne pod nazwą:  

„Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2016 działań 

sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta  

i gminy Ogrodzieniec” przekazana była dotacja w wysokości 30 000,00 zł. 

W 2015 roku zrealizowano w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zadanie 

publiczne pod nazwą:  

„Organizacja i prowadzenie w zorganizowanej grupie sportowej w roku 2015 działań 

sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta  

i gminy Ogrodzieniec” przekazana była dotacja w wysokości 35 000,00 zł. 

 

W bieżącym roku nie były realizowane żadne zadania na podstawie ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


