
ZARZĄDZENIE NR 194.2013
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań gminy z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym , podmiotom wymienionym 

w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” ( 
Dz. U z 2010 , nr 234, poz.1536 ze zm.)

Na podstawie art.11, ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „ o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie” (Dz. U z 2010r. nr 234, poz.1536 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz.U z 2013r. , poz.885 ze zm.) z a r z ą d z a m  co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2014r. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Oferty będą składane na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U z 2011r. nr.6, poz. 25)) w ciągu 
21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej , na tablicy ogłoszeń i na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 

§ 3. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3, ust.3 z wyłączeniem osób reprezentujących 
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 , ust.3 biorące udział w konkursie zgłaszają swoich 
dwóch kandydatów na członków do Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia konkursu. 

§ 4. Opiniowania ofert dokona powołana Komisja Konkursowa. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Grębocice

Roman JABŁOŃSKI
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                                              Ogłoszenie o konkursie 
 
na realizację zadania publicznego Gminy Grębocice przez organizacje pozarządowe    w  trybie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
 
    Działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zm.), Uchwały Rady Gminy 
Grębocice w sprawie budżetu gminy na rok 2014  Wójt Gminy Grębocice ogłasza 
   
                                                 OTWARTY KONKURS OFERT      
na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2014 przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej  sportu i rekreacji.                                                       
                                                          
I . Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

1. organizacje pozarządowe, 
2. podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy prowadzącym  działalność statutową w danej 

dziedzinie 
                                                       
II. Cel zadania.  
 Powierzenie realizacji zadań publicznych   z zakresu upowszechniania kultury fizycznej , sportu i 
rekreacji , umożliwiające powszechny dostęp i uczestnictwo mieszkańców  w formach aktywności 
fizycznej na terenie Gminy Grębocice. 
 
III. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania  oraz wysokość przyznanych 
     środków publicznych. 
1. Upowszechnianie sportu  w gminie poprzez: 
 - organizowanie zajęć, szkoleń oraz zawodów sportowo-rekreacyjnych, 
 - udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego na szczeblu gminnym,  poza gminnym,  
 - udział w rozgrywkach ligowych seniorów i juniorów piłki nożnej drużyn z Grębocic, Kwielic ,  
    Retkowa, 
 - udział sekcji tenisa stołowego w rozgrywkach ligowych oraz w popularyzacji tenisa  stołowego w  
   środowisku wiejskim, 
 - organizowanie imprez sportowych , sportowo-rekreacyjnych w środowisku  i gminie, prowadzenie  
    zajęć sportowych, sportowo-rekreacyjnych w ramach    współudziału w realizacji programu                
  „ Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim  
   na terenie Gminy  Grębocice”, 
2. Prowadzenie  szkółek kolarskich przy szkołach  z terenu gminy oraz udział w rozgrywkach ligowych. 
3. Prowadzenie szkółki MTB Obiszów Team. 
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Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć  wynosi : 
  
nr 1 -   90.000,00 zł ( w tym 10.000 zł na udział w lidze i popularyzację tenisa stołowego) 
nr 2 -   47.010,00 zł   
nr 3 - 120.000,00 zł 
 
Podaje się do wiadomości, że suma środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania 
publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r.  
wyniosła – 120.000,00 zł 
                                                                                                                     
IV. Zasady składania ofert oraz przyznawania dotacji.                  
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do dnia   14.01.2014 r. oferty     
    zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej         
    z dnia 15 grudnia 2010r. r. w  sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji  
    zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania  ramowego wzoru umowy                      
    o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz. U. z 2011 r.  
    nr 6, poz. 25) do Urzędu Gminy  w Grębocicach (pokój nr 1 – Centrum Obsługi Mieszkańca ).                   
    W  przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data  jej  wpływu.                                                        
2. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie. Oznaczenie koperty  powinno zawierać  
    nazwę składającego ofertę i nazwę konkursu: 

„Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 r.  w Gminie Grębocice”. 
„Przedsięwzięcie nr …” 

3. Do oferty należy dołączyć:  
   - oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności  
    pożytku publicznego o wolontariacie w odniesieniu do  zadania publicznego, będącego przedmiotem  
    oferty, 
   - kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, 
   - kserokopię statutu oferenta potwierdzoną za zgodność oryginałem, 
   - upoważnienie osób do reprezentowania  w zakresie podejmowania zobowiązań finansowych, 
   - sprawozdanie opisowe i finansowe za ostatni rok, 
   - harmonogram realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji               
      w 2014  r. 
4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                                                                             
5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.                              
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy  pisemnej według wzoru  
    określonego w rozporządzeniu Ministra , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U.     
    z 2011 nr 6, poz.25).  
7. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w terminie od dnia  
    podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31.12.2014r. 
8. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie  ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.                                                  
9.Oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym ich wyborze.                                                                                                          
 
Dodatkowych informacji o zasadach , kryteriach składania ofert oraz na temat warunków i możliwości 
udzielenia dotacji można uzyskać pod nr tel. 076 8325 306 lub pok. nr 16 Urzędu Gminy Grębocice.     
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