
                                                   Budziszewice, dnia 22 lutego 2016 r.  

 

Ogłoszenie  

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zm.), Uchwały nr XXXV/204/2014 Rady Gminy 

Budziszewice z dnia 30 października 2014r. w sprawie: przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy 

Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”

  

 

WÓJT GMINY BUDZISZEWICE 

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 

1. Rodzaj zadania: 

    

a) organizowanie imprez sportowych mających na celu integrację oraz zachęcanie do aktywnego 

spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców gminy,  

b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej, podejmowanych dla przyjemności 

lub współzawodnictwa, 

c) szkolenie sportowe mieszkańców gminy, w szczególności w ramach sekcji piłki nożnej oraz 

zapewnienie im udziału w rozgrywkach sportowych,  

d) zapewnienie przejazdów na rozgrywki sportowe drużynom reprezentującym gminę                   

(w przypadku udziału w imprezach poza gminnych),  

e) utrzymanie gminnego boiska sportowego, na którym realizowane będzie zadanie. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań określonych          

w pkt. 1 wynosi łącznie  25.000 zł.  

 

3. Zasady przyznawania dotacji:  

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz  podmioty, 

wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:  

a) prowadzą działalność statutową w zakresie zadań publicznych, na które składają ofertę-  

w ramach i granicach objętych konkursem,  

b) złożą poprawnie sporządzoną ofertę zgodną z wzorem określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty  

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), wraz z wymaganymi 



załącznikami.  

Do oferty należy dołączyć także poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

aktualnego statutu organizacji.  

    

          2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem  

          dotacji w wysokości wnioskowanej.  

 

4. Terminy i warunki realizacji zadania 

Zadanie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r. Dotacja może 

zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania 

publicznego i niezbędnych do jego realizacji.  

Zadanie będzie realizowane na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.

  

 

5. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Budziszewicach, ul. J. Ch. Paska 66 ( pokój nr 7) 

w godzinach pracy urzędu (tj. w poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 

7.30-15.30 ) w terminie do 20 marca 2016 r.  do godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie 

nie będą brane pod uwagę.  

Oferta powinna znajdować się w zaklejonej kopercie z umieszczoną na niej nazwą  ,, Otwarty 

konkurs ofert na realizację w 2016 r.zadania publicznego w zakresie wspierania i  

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice” 

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

      1. Wójt Gminy Budziszewice powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych  

       ofert. 

2. Komisja Konkursowa oceniając oferty bierze pod uwagę następujące kryteria: 

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, 

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania,  

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent 

będzie realizował zadanie, 

d) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków 

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy  

i  pracę społeczną członków,  

f) realizację zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach 

poprzednich realizowali zadania zlecone, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 

sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków 

3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Budziszewice, po zapoznaniu się  

z opinią Komisji Konkursowej. 

4. Decyzja o wyborze  przekazywana jest niezwłocznie oferentom w formie pisemnej 

informując jednocześnie oferentów, których oferty zostały wybrane o terminie i miejscu 

podpisania umowy.  

5. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie 



Informacji Publicznej Gminy Budziszewice, na stronie internetowej Gminy Budziszewice, na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budziszewicach. 

6. Konkurs unieważnia się, jeżeli:  

-  nie zostanie złożona żadna oferta,  

-  żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.  

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Budziszewicach (pok. nr 9), ul. J. Ch. 

Paska 66, w dniu 20 marca 2016 r.,  o godz. 11.30.  

8. Ostateczny termin dokonania wyboru ofert ustala się na dzień 25 marca 2016 r.  

  

7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, 

ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.  

W 2016 r. – do dnia podania do wiadomości niniejszego ogłoszenia – na zadania z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Budziszewice nie przeznaczyła żadnej 

kwoty. 

W 2015 r. na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina 

Budziszewice przeznaczyła kwotę 25.000 zł.   

 

8. Postanowienia końcowe: 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłasza się: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Budziszewice, 

b) na stronie internetowej Gminy Budziszewice, 

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Budziszewicach. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy  

w Budziszewicach pok. nr 9, w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie 44 710-23-89 w. 28 

 

 

       

 

 

 

     Wójt 

                                                                                                               (-) Marian Holak 

 


