
Zarzqdzente nr 24l2OL3

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa

z dnia 19 lu tego 2O13 roku

w sprawie

ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacj i  w roku 2O13 zadañ

publicznych gminy w zakresie kultury f izycznej i  sportu zleconych przez Gminq

Jqdrzejów organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom prowadzEcym

dzialalnoóé po2ytku Publicznego

Na podstawie ar t .  13 i  15 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 roku o dz ia la lnoéci  pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2OlO r, Nr 234, poz. 1536), zarzqdzam co nastqpuje:
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1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacj i  zadan publicznych gminy

w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2073'
2. Szczególowe warunki konkursu okreéla Zalqcznik nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia

Ministra Pracy i pol i tyki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru umowy dotyczqcy realizacj i  zadania publicznego oraz wzoru

sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz '  U.  z2Ol1 r .  Nr  6,  poz '  25) '

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierza siq Markowi Chudzikowi zajmujqcemu Samodzielne

Stanowisko  ds .  Promoc j i ,  Ku l tu ry  i  Spor tu .
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem powziqcia'
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zalAcznik nr 1

do zarzqdzenia nr 24/20L3

Burmistrza Miasta Jqdrzejowa z dnia 19 lutego 2013

Ogloszenie
w sprawie otwartego konkursu ofert

Dzialajqc na podstawie art. 13 ¡ 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoÉci po2ytku
publicznego io wolontariacie (Dz. tl' z 2010 r. Nr 234, poz' 1536)

Burmistrz Miasta Jqdrzejowa oglasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacj i  w roku 2O73 zadari publicznych gminy w zakresie kultury f izycznej

i  sportu zleconych przez Gminq Jqdrzejów organizacjom pozarzEdowym i innym
podmiotom prowadzqcym dzialalnoéé pozytku publicznego

Rodzai  wspieranych zadañ :

1. , ,Popularyzacia Pilki no2nej"
Zadánie obejmuje szkolenie, wspólzawodnictwo dzieci, mlodzie2y i doroslych,
udzial w rozgrywkach pi lkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnYff i ,  w tym w

rozgrywkach organizowanych przez Polski Zwiqzek Pilki Noznej, lub podmioty
przez n iego u Powaznione.
Kwota przewidziana na realizacjq zadania: 4L3 0OO zl
Kwota dotacj i  na realizacjq podobnego zadania w roku 2OI2 - 423 OOO zl

2. , ,szkolenie i  wspólzawodnictwo sportowe"
Zadanie obejmuje szkolenie mlodzie2y, udzial w zawodach sportowych,
organrzowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, mlodzie2y
i áoroslych, w tym takze osób niepelnosprawnych, organizowanie festynów
sportowo - rekreacyjnych oraz popularyzacjq róznych dyscyplin sportu - kwota
przewidziana na realizacjq zadania - 47 OOO zl
Kwota dotacj i  na realizacjq podobnego zadania w roku 2Ol2 - 37 OOO zl

Zasadv przyznawania dotaci i  :

1. Do konkursu mogE przystqpié organizacje pozarzqdowe, podmioty wymienione
w art. 3 ust2 i  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoéci pozytku
publ icznego i  o  wolontar iac ie (Dz.  U.  z  20IO r .  Nr  234,  poz.  1536) ,  jezel i  ich

cele statutowe obejmuja prowadzenie dzialalnoéci pozytku publicznego
w zakres ie wyzej  wymienionych zadañ na terenie Miasta i  Gminy Jqdrzejów,
bqd2 d la mieszkañców Miasta i  Gminy Jqdrzejów.

Z. Oferta powinna byé zgodna z wzorem stanowiqcym Zalqcznik nr 1 do
rozporzqdzenia Ministra Pracy i pol i tyki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczqcy realizacj i
zadania publ icznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz '

U .  z  2O1 I  r .  N r  6 ,  poz .25 ) .Wzór  o fe r t y  dos tqpny  j es t  na  s t ron ie  B IP
www. jedrzejow.eobip.p l ,  ñd s t ron ie in ternetowej  www. jedrzejow.eu oraz
w s iedz ib ie  Urzqdu Mie jsk iego w Jqdrzejowie '

3. Oferty na poszczególne zadania powinny byé wypelnione czytelnie,
wyczerpujEco w kazdej rubryce i podpisane przez osoby upowa2nione do
reprezentowan ia orga nizacj i .



4. Do oferty nalezy dolqczyó:
1) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru

lub ewidencji ,  o których mowa w Rozporzqdzeniu;
2) aktualny Statut organizacji  potwierdzony przez za zgodnoéé z oryginalem;
3) odpis lub wyciqg z ewidencji  lub inny dokument potwierdzajqcy status

prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujqcych;
4)  sprawozdanie merytoryczne i  f inansowe (b i lans,  rachunek wyników lub

rachunek zysków i strat) potwierdzajqce sytuacje majEtkowE za ostatni rok
budzetowY;

5)  oéwiadczenie o n ie prowadzeniu odplatnej  dz ia la lnoéci  pozytku publ icznego
i dzialalnoéci gospodarczej - zgodnie z art '  9 ust '  3 ustawy

5. Dopuszczalne jest zlo2enie oferty wspólnej dwóch lub wiqkszej l iczby organizacji
pozarzqdowych dzialajqcych wspólnie. Oferta wspólna powinna doktadnie okreélaé podzial
obowiEzków pom iqdzy poszczegól nym i orga n izacja m i.
6. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacj i  podmiotów
wspólnq niz wynika jqcy z KRS lub innego wlaéciwego rejestru nalezy
potwierdzajqcy upowa2nienie do dz ia lan ia w imieniu oferentów.
7. Organizacje pozarzqdowe skladajqce ofertq wspólnq ponoszQ
sol idarnq za zobowiqzania.

Termin i  warunki  rea l izac j i  zadania:

od powiedz ia lnoéé

1. Zadania zamieszczone w ogloszeniu jest przewidziane do realizacj i  w roku
budzetowym 2013,

2. Oferta musi przewidywaé wklad wlasny f inansowy organizacji  w realizacjq zadania
tzw.,,udzial wlasny" (30o/o w przypadku zadania 1 i20 o/ow przypadku zadania 2).
Wysokoéé dofinansowania zadania ze strony miasta nie mo2e przekroczyé 70 o/o

przy zadaniu nr 1 i  B0 o/o przy zadaniu nr 2. Udzialu wtasnego nie mo2na
finansowaé ze érodków przekazanych przez Gminq Jqdrzejów w ramach innych
konkursów,

3.  Warunkiem real izac j i  zadania przedstawionego przez oferenta jest  zapewnienie
,,najwy2szej starannoéci" co oznacza w szczególnoéci; wykorzystanie przyznanych
kwot zgodnie z przeznaczeniem szczególowo okreélonym w umowie, prawidlowe,
rzetelne i terminowe sporzqdzanie sprawozdan f inansowych i merytorycznych oraz
oszczqdne i celowe wydatkowanie przyznanych érodków finansowych.

4. Zlo2enie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
w oczekiwanej wysokoéci, dopuszcza siq mozliwoéé weryfikacj i  kosztorysu zadania
w przypadku przYznania dotacj i  w innej wysokoéci ni2 wnioskowana'

5. Dotacja na zadanie zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24
kwietn ia 2003 o dz ia la lnoéci  pozytku publ icznego i  wolontar iac ie na podstawie
pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres nie dluzszy ni2 do koóca 2013
roku okreélajqcej szczególowe warunki f inansowania realizacj i ,  rozl iczenia oraz
kontro l i  zadania.

Termin skladania ofert:

1. Oferty na realizacjq zadania nalezy skladaé w kopertach w Sekretariacie Urzqdu
Miejsk iego w Jqdrzejowie u l .  11 L is topada 33a w n ieprzekraczalnym termin ie do
dnia 14 marca 2013 r .  do godz.  15:30.  Koper ta powinna zawieraé in formacjq
o rodzaju zadania, którego dotyczy oferta oraz powinna byó opisana w sposób
u mozliwiajqcy identyfi  kacjq oferenta.

2. Oferta nadeslana pocztq powinna wplynEó do sekretariatu Urzqdu Miejskiego do
dn ia  14  marca  2013  r .  do  godz .  15 :30 .

Tryb kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona Komisja Konkursowa powolana przez
Burmistrza Miasta Jqdrzejowa. Ostatecznq decyzjq o wyborze oferty i  udzieleniu

skladaj4cych ofertq
dolEczyé dokument



dotacj i  podejmie Burmistrz Miasta Jqdrzejowa. Decyzja Burmistrza jest ostateczna
i nie przysluguje od niej odwolanie.
W celu wlaéciwej realizacj i  okreélonego zadania oglaszajqcy zastrzega sobie prawo
wyboru wiqcej niz jednego oferenta na poszczególne zadania oraz rozstrzygniqcia
konkursu przy zlo2eniu jednej oferty na okreélone zadanie'
Oferty zlo2one niekompletne mogE zostaó odrzucone , bEd2 decyzjq wiqkszoéci
skladu komisj i  oferenci mogq zostaó wezwani do niezwlocznego uzupelnienia
braków.
Oferty niezgodne z wzorem oraz zlo2one po terminie zostanq odrzucone'
Przy wyborze ofert komisja konkursowa:
ocenia mozl iwoéó real izac j i  zadania przez podmiot  sk ladajqcy wniosek;

ocenia przedstawionq ka lku lac jq kosztów real izac j i  zadania,  w tym w odnies ieniu
do zakresu rzeczowego zadania;
uwzglqdnia wysokoéé érodków publicznych przeznaczonych na realizacjq zadania;

ocenia proponowanq jakoéó wykonania zadania i  kwalif ikacje osób przy udziale,
k tórych wnioskodawca bqdzie rea l izowal  zadanie publ iczne;
uwzglqdnia p lanowany przez organizac jq pozarzqdowq lub podmioty  wymienione
w art.3 ust.3 ustawy udzial érodków wlasnych lub érodków pochodzqcych z innych
2ródel  na real izac jq zadania publ icznego;
uwzglqdnia p lanowany przez organizac jq pozarzqdowq lub podmioty  wymienione
w art.3 ust.3 ustawy wklad rzeczowyt osobowy, w tym éwiadczenia wolontariuszy
i pracq spolecznq czlonków;
uwzglqdnia analizq i  ocenq realizacj i  zleconych zadan publicznych w przypadku
organizac j i  pozarzEdowej  lub podmiotów wymienionych w ar t .3  ust .3  ustawy,
ktére w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, biorqc pod
uwagQ rzetelnoéé i terminowoéé oraz sposób rozl iczenia otrzymanych na ten cel
érodków.

Termin dokonania wyboru ofert

1. Otwarcie ofert zlo2onych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu
15 marca 2OL3 roku o godz.  12:00 w s iedz ib ie  Urzqdu Mie jsk iego
w Jqdrzejowie u l .  11 L is topada 33 b '

2. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jqdrzejowa po zapoznaniu siQ
z protokolem Komisj i  Konkursowej'

3. Wyniki konkursu zostanq ogloszone poprzez wywieszenia na tablicy
ogloszeñ oraz na stronach internetowych jedrzejow.eu, jedrzejow'eobip'pl
po zakonczeniu postqpowania konkursowego'

Jqdrzejów,  dnia 19 lu tego 2013 roku ffi:$ r* vi r 5 '{'R z
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