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ÓJTGMINY
ROKiETNICA

ZARZĄDZENIE NR 6/2011

Wójta Gminy w Rokietnicy

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy

Rokietnica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234 poz. 1536 z późno zm.),art. 30 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z

późno zm.) oraz Uchwały nr XLIX/2l7/20l0 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 09 listopada

2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 r.

zarządzam co następuje;

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu, mający na celu powierzenie realizacji zadań Gminy Rokietnica w 20llr.

pn.:

a). "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej

i nauki pływania."

b) "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego"

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy.

2. W Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Na stronie Urzędu Gminy w Rokietnicy

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 6/2011
Wójta Gminy Rokietnica

z dnia 15 lutego 2011 r.

Wójt Gminy Rokietnica

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr. 234 poz. 1536 z późno
zm.),art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z
2001 r. poz. 1591 z późno zm.) oraz Uchwały nr XLIX/217/2010 Rady Gminy w Rokietnicy z
dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2011 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert

§ 1
na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie upowszechniania kultury fizycznej l

sportu pn.:
a) "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki nożnej i

nauki pływania ."
b) "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa stołowego"

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania
Przedmiotem otwartego konkurs ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie
Gminy Rokietnica w 2011 r.

Termin i warunki realizacji zadań;
1. Zakres działania:
a) szkolenie dzieci i młodzieży
b)organizacja zajęć sportowych
c) organizowanie zawodów i rozgrywek sportowo- rekreacyjnych.

2. Z przyznanej kwoty będą pokrywane następujące wydatki i koszty:
a) wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia
b) opłaty związane z udziałem w zawodach
c) zakup materiałów tj; art. spożywczych (woda mineralna)
d) zakup sprzętu sportowy,
e) przewozy uczestników zajęć szkoleniowych
f) wstęp na basen
g) wynagrodzenie opiekunów
h) wyposażenie apteczki
i)inne wydatki związane bezpośrednio z szkoleniem dzieci l młodzieży oraz
przeprowadzeniem zawodów i rozgrywek sportowych.
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3. Zadania zlecone mają być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowywanym przez
wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie
dłużej jednak niż do dnia 15 grudnia 2011 r.

§2
1. Na zadanie pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie piłki
nożnej i nauki pływania" przeznacza się dotację z budżetu Gminy Rokietnica w wysokości
84.500,00 zł

2. Na zadanie pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica w zakresie tenisa
stołowego" przeznacza się dotację z budżetu Gminy Rokietnica w wysokości 5.000,00 zł

3. Podmioty uprawnione do złożenia ofert - organizacje pozarządowe, osoby prawne i
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i
związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

4. Uczestnicy konkursu składają oferty realizacji zadania na obowiązującym formularzu wraz
z załącznikami, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem nazwy zadania.

5. Termin składania ofert upływa z dniem 09 marca 2011 roku o godz. 10.00.

6. Miejsce składania: Sekretariat w Urzędzie Gminy Rokietnica.

§3

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem
Wójta Gminy Rokietnica, która:
a)stwierdza liczbę złożonych ofert a następnie otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy
podmiotów, które je złożyły z udziałem wnioskodawców
b) na posiedzeniu niejawnym ustala, czy oferty zostały złożone zgodnie z obowiązującym
wzorem Rozporządzenia określonego w § 2.
c)analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez
podmiot składający ofertę
d)ocenia przedstawioną kalkulacje kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do
jego zakresu rzeczowego
f)uwzględnia wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania
e)analizuje sposób wywiązywania się z umów i porozumień zawartych między Gminą a
podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę
podmiotu z Gminą -
f)sprawdza zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu.
g)w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania
Gminy, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie
spełnia wymogów zamawiającego.



3. Ostateczną decyzje o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmuje Wójt Gminy Rokietnica
po otrzymaniu opinii Komisji konkursowej.

4. Wójt w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania
Gminy, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie
spełnia wymogów.

5. Dotacja przyznana zostanie na podstawie zawartej umowy z wnioskodawcą a następnie
rozliczona na podstawie sprawozdania z realizacji zadania, zgodnie z wzorami określonymi
przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U.
z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§4
1. Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji zadania przyjmuje formę zarządzenia Wójta
Gminy Rokietnica, którego integralnym elementem jest załącznik w postaci uzasadnienia
określającego przyczyny wyboru ofert do realizacji i przyczyny odrzucenia innych ofert
zgłoszonych do konkursu.
2.Wyniki konkursu niezwłocznie ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnica

oraz na stronie internetowej www.rokietnica.itl.pl/bip

§ 5
1.Gmina Rokietnica na zadanie pn. Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rokietnica
w zakresie piłki nożnej w latach 2008 - 2010 przekazała dotacje w wysokości;

a) 2008 r. kwota 67.000,00
b) 2009 r. kwota 70.000,00
c) 2010 r. kwota 80.000,00

2. Gmina Rokietnica na zadnie pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Rokietnica z
zakresu tenisa stołowego w latach 2008-2010 przekazała dotacje w wysokości;

a) 2008 r. kwota 3.000,00
b) 2009 r. kwota 5.000,00
c) 2010 r. kwota 5.000,00
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