Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr W.0050.14.2022
Wójta Gminy Zębowice
z dnia 16 lutego 2022 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
W GMINIE ZĘBOWICE W 2022 R.

Wójt Gminy Zębowice
ogłasza otwarty konkurs ofert
w formie wsparcia realizacji zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2022 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) i uchwały Nr XXV/167/2021 Rady Gminy
Zębowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Wójt Gminy Zębowice ogłasza
konkurs na następujące zadanie:
I. RODZAJ ZADANIA:
1. Rodzaj zadania – Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy
Zębowice, poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych uprawnionych
podmiotów wskazanych w art. 3 pkt. 3 w/w ustawy w sferze popularyzacji sportu, szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży, zagospodarowania czasu wolnego, propagowania zdrowego
trybu życia w tym:
a) prowadzenie gminnych rozgrywek ligowych,
b) wspieranie klubów uczestniczących w rozgrywkach,
c) utrzymanie gminnej bazy sportowej, ponoszenie opłat.
2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
II. WYSOKOŚĆ
ZADANIA:

ŚRODKÓW

PUBLICZNYCH

PRZEZNACZONYCH

NA

REALIZACJE

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem
wynosi 36 000,00 zł.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Gmina Zębowice przyznaje dotację celową na realizację zadań na podstawie oferty wyłonionej
w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w
wysokości wnioskowanej przez podmiot przystępujący do konkursu ofert. W takim przypadku
wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
3. Dotacja będzie przekazywana w terminach szczegółowo uzgodnionych przez strony umowy.
IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.
2. Warunkiem realizacji zadania jest zrealizowanie wszystkich przedsięwzięć zawartych w ofercie
w zakresie i na zasadach określonych z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
3. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
nie mogą być wykorzystane na:
1) zobowiązania powstałe przed i po okresie, na który została zawarta umowa;
2) nabycie gruntów;
3) działalność gospodarczą i polityczną;
4) kary za niesportowe zachowanie.
5. Dotowani zobowiązani są:
1) przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie;
2) do posiadania odrębnego konta bankowego;
3) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
4) do sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadań publicznych w terminie
określonym w umowie.
6. Powyższe zadania realizowane będą w drodze wsparcia wykonania zadania z udzieleniem
dotacji na finansowanie jego realizacji. Organizacja składająca ofertę wykaże wkład własny
finansowy lub rzeczowy w wysokości co najmniej 20% wartości realizacji zadania.
7. Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego Oferent może dokonywać
przesunięcia kwoty dotacji w zakresie ponoszonych wydatków tylko w przypadku, gdy dany
wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadań publicznych nie
jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie. Wydatek uznaje się za zgodny z
umową wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 5% dla poszczególnych pozycji
wskazanych we wniosku.
V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT:
1. Nieprzekraczalny termin złożenia ofert wynosi 21 dni od daty opublikowania niniejszego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.zebowice.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zębowicach tj. do 9 marca 2022 r. do godz. 15:00.
2. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia (liczy się data faktycznego
wpływu oferty, a nie data stempla pocztowego).
3. Oferty winne być złożone wraz z kompletem załączników:

a) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, z dopiskiem „Konkurs
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w Gminie Zębowice w 2022 r.”;
b) w sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach, w godzinach pracy Urzędu lub przesłane na
adres Urząd Gminy w Zębowicach, ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice;
c) ofertę należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24
października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.
2057), oraz podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do składania oświadczenia woli
w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie woli powinno być
potwierdzone pieczęcią oferenta, (formularz oferty dostępny jest również w Urzędzie Gminy
w Zębowicach w sekretariacie);
d) ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie www.zebowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w
Zębowicach.
VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT.
1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni po upływie terminu składania
ofert.
2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zębowice zaopiniuje złożone oferty.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a) Przygotowane na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami;
b) Złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
4. Komisja przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty weźmie przede wszystkim pod uwagę
następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczną;
b) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji tego typu zadania na rynku lokalnym
oraz rozeznanie co do specyfiki lokalnych potrzeb;
c) wielkość deklarowanych własnych środków finansowych na realizację zadania;
d) czy organizacja spełnia wymogi formalne konkursu;
e) możliwości organizacyjne i techniczne w zakresie m.in. zasobów ludzkich, gwarantujące
sprawną i wysoką jakościowo realizację zadania.
5. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska
dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Zębowice w formie zarządzenia.
6. Wójt Gminy Zębowice zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie (po wyborze ofert) w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zębowice, na stronie internetowej Gminy Zębowice oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach.
8. Do zarządzenia Wójta Gminy Zębowice w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje
się trybu odwołania.
9. Z wybranym podmiotem podpisana zostanie stosowna umowa dotacji na realizację zadania.
10. Podmioty, których zadania publiczne zostały wyłonione do dofinansowania w ramach
konkursu zobowiązane są dostarczyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu

zaktualizowany opis poszczególnych działań (jeśli ulegnie zmianie), harmonogram (jeśli
ulegnie zmianie) oraz kosztorys realizacji zadania (ze względu na rodzaj kosztów oraz źródło
finansowania zadania), dostosowany do wysokości przyznanej dotacji.
11. Wójt Gminy Zębowice może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania
umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od
opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową oferenta.
VII. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1.
2.

Zarządzenie Wójta Gminy Zębowice w sprawie wyboru oferty i wielkości dofinansowania jest
podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem (zleceniobiorcą).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku
publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

VIII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO
KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM, ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO
SAMEGO RODZAJU I ZWIAZANYCH Z NIMI KOSZTACH, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIEM
WYSOKOŚCI
DOTACJI
PRZEKAZANYCH
ORGANIZACJOM
POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST 3 USTAWY.
W roku 2021 na realizację zadania tego samego rodzaju przekazano organizacjom
pozarządowym kwotę 36 000,00 zł.

Wójt Gminy Zębowice
/-/ Waldemar Czaja

