
Działając na podstawie art. 4. ust. 1 pkt 17, art. 5, ust. 4, pkt 2, art. 11, ust. 2, art.13, art. 14 i  art. 15 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2014r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/213/14 Rady Gminy w Żytnie z dnia 29 

października 2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Żytno 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 2015. 

 

                                               WÓJT  GMINY  ŻYTNO  

                              OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

 

 dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych pod nazwą: 

 „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2015r”. 

 

1.  Rodzaj zadania: 

Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej na terenie Gminy Żytno w 2015r. poprzez: 

- popularyzację różnych dyscyplin sportowych w zakresie szkolenia i organizowania zajęć, zawodów   

   i imprez sportowo - rekreacyjnych w zakresie dyscyplin sportowych - między innymi: piłka nożna,    

   tenis stołowy, 

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania   

  zdrowia fizycznego i psychicznego, 

- udział zorganizowanych drużyn w rozgrywkach sportowych o zasięgu ponad gminnym. 

 

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację powyższego zadania: 

 (32 000,00 zł, słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). 

 

3. Zasady przyznania dotacji oraz warunki uczestnictwa w konkursie. 

- Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zmianami) po podpisaniu 

stosownej umowy z wyłonionym oferentem.  

- Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na 

jego realizację. 

- W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art.3, ust 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r, poz. 

1118 z późn. zmianami).  

- Współpraca Gminy Żytno z podmiotami programu opiera się na zasadach: partnerstwa, 

pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności zgodnie z 

zapisem pkt III, § 4, Programu współpracy Gminy Żytno z organizacjami pozarządowymi na 2015 

rok. 

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania 

Zadanie objęte niniejszym konkursem będzie realizowane od dnia podpisania umowy z 

wybranym oferentem do dnia 31.12.2015r. oraz na warunkach określonych w konkursie i umowie 

między innymi: prowadzenie zajęć treningowych dla zawodników zespołów sportowych w sekcji 

piłka nożna, czynny udział w rozgrywkach w grupach: młodzież i dorośli, propagowanie aktywności 

ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego, propagowanie kultury fizycznej i sportu. 

 

5. Oferty wraz z dokumentami wyszczególnionymi poniżej należy 

składać w nieprzekraczalnym terminie do 09 marca 2015r. do godz. 11:00 w sekretariacie 

Urzędu Gminy Żytno, ul. Krótka 4 w kopertach z opisem :  



„Konkurs Ofert 2015r.- Organizacje Pozarządowe”. 

 Wymagane dokumenty: 

- formularz oferty prawidłowo i kompletnie wypełniony wg załączonego wzoru podpisany przez   

  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, 

- aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok poprzedni, 

- kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem, 

- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami (zgodnie ze wzorem). 

 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 

W terminie do dnia 13.03.2015r. Wójt Gminy Żytno podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie 

wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków. 

 Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Żytno w   

 oparciu o następujące kryteria: 

 

- ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art. 3, ust. 3, skala  0-10 pkt, 

- ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania, skala 0-10 pkt, 

- ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób,  przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 będą realizować zadanie publiczne 

skala  0- 10 pkt; 

- ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3, 

wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

skala  0-10 punktów; 

- ocenę analizy i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust 3, które w latach poprzednich realizowały 

zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków, skala 0-10 punktów. 

 

Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do 

przyznania dotacji. 

 

7. W roku poprzednim było realizowane powyższe zadanie na zasadach ustalonych w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za kwotę 30 000,00 zł. 

( - szkolenie i organizowanie zajęć, uczestnictwo w cyklicznych rozgrywkach sportowych o      

     zasięgu ponad gminnym: dotacja 26 050,00 zł, 

  -  organizacja szkolenia sportowego pt. – „Razem odkrywajmy sport i świat”: dotacja  

      3 950,00 zł).  

Szczegółowe informacje dotyczące  konkursu tj.: wzór formularza oferty, oświadczenie, wzór 

umowy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żytnie 

www.zytno.bip.pl , w pokoju nr 4 - Urzędu Gminy w Żytnie (ogłoszenie na tablicy ogłoszeń), tel. 

(034) 3277 001 / 32, oraz na stronie internetowej www.zytno.pl 

 

Żytno, dnia  13.02.2015r. 

http://www.zytno.pl/

