O G Ł O S Z E N I E
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ ZADA GMINY OPALENICA
Burmistrz Opalenicy działaj c na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; Nr 64, poz. 593;
z 2004 r. Nr 116, poz.1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizacj przez organizacje pozarz dowe oraz podmioty okre lone w art. 3 ust. 3 tej
ustawy - w formie wspierania w roku 2008 zada publicznych Gminy Opalenica z zakresu
kultury fizycznej i sportu:
I. Wspieranie zada z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmuje w szczególno ci
nast puj ce rodzaje zada :
− prowadzenie zaj z masowej kultury fizycznej oraz prowadzenie działalno ci wychowawczej
i popularyzatorskiej w ród dzieci i młodzie y w zakresie lekkoatletyki i gier zespołowych,
− prowadzenie działalno ci w zakresie kultury fizycznej i sportu w ród dzieci, młodzie y
i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach
klubów w zakresie gier zespołowych oraz tenisa ziemnego,
− prowadzenie działalno ci w zakresie kultury fizycznej i sportu w ród dzieci, młodzie y
i dorosłych, organizowanie zawodów i masowych imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach
klubów i organizacji sportowych działaj cych w rodowiskach wiejskich w zakresie piłki no nej,
− prowadzenie działalno ci w zakresie popularyzacji podnoszenia ci

arów w ród młodzie y,

− prowadzenie działalno ci w zakresie popularyzacji kultury wschodu poprzez nauk sztuki walki
– karate,
− prowadzenie działalno ci w zakresie ta ca sportowego w ród dzieci i młodzie y.
W 2007 roku na realizacj zada publicznych w powy szym zakresie przeznaczono z bud etu
Gminy Opalenica kwot 190 500 zł. Na realizacj zadania publicznego w 2008 roku przewiduje si
kwot 200 000 zł.
II. Terminy realizacji ww. zada : miesi ce I (nie wcze niej ni od dnia zawarcia umowy) – XII
2008 roku.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. W otwartym konkursie mog uczestniczy organizacje pozarz dowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działaj ce na podstawie przepisów o stosunku pa stwa do Ko cioła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa stwa do innych ko ciołów i zwi zków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolno ci sumienia i wyznania, je li ich cele statutowe
obejmuj prowadzenie działalno ci po ytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorz du
terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadz działalno
statutow
w dziedzinie obj tej konkursem i zamierzaj realizowa zadania na rzecz mieszka ców Gminy
Opalenica.
2. Oferta musi spełnia wszystkie warunki formalne okre lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalno ci po ytku publicznego i wolontariacie oraz w niniejszym komunikacie.
3. Oferty nale y składa na druku według wzoru stanowi cego Zał cznik Nr 1 do rozporz dzenia
Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) (formularze mo na pobra
w Urz dzie Miejskim w Opalenicy, pok.21, znajduj si równie w Biuletynie Informacji
Publicznej – pod adresem: www.bip.opalenica.pl - w poddziale „po ytek publiczny”).
4. Do oferty musz by doł czone nast puj ce zał czniki:
a) wyci g z rejestru – wa ny 3 miesi ce od daty uzyskania,
b) statut,
c) sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok,

d) umowa partnerska w przypadku wskazania partnera w realizacji zadania.
5. W przypadku zło enia kserokopii danych dokumentów wymaga si ich potwierdzenia przez
oferenta.
6. Zło enie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Rozpatrywane b d wył cznie
oferty kompletne, zło one terminowo i według obowi zuj cego wzoru.
IV. Termin składania ofert:
Oferty nale y składa w zamkni tej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na realizacj zada
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku”, w terminie do 11 stycznia 2008 roku
w Urz dzie Miejskim w Opalenicy- pokój nr 8.
V. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert:
1. Post powanie konkursowe b dzie prowadzone zgodnie z ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym ogłoszeniem.
2. Wybór ofert na wykonanie zada dokonany zostanie w terminie do 18 stycznia 2008 roku.
3. Przy wyborze ofert b d brane pod uwag nast puj ce kryteria:
zgodno ci projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji
pozarz dowej (0-5 pkt),
warto ci merytorycznej projektu (0-5 pkt),
kosztu realizacji projektu, w tym udziału rodków własnych organizacji pozarz dowej
(nie mniej ni 10% kosztów cało ci przedsi wzi cia) oraz oczekiwanej wysoko ci dotacji
(0-5 pkt),
starannego i terminowego wywi zywania si z umów i porozumie zawartych z Gmin
w ci gu ostatnich dwóch lat( 0-5 pkt),
dotychczasowej współpracy organizacji pozarz dowej z Gmin (0-5 pkt).
4. Decyzj o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Opalenicy po zapoznaniu si
z wynikami prac komisji konkursowej. Do postanowie w sprawie wyboru oferty i udzielenia
dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
5. Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomo ci publicznej na tablicy ogłosze w Urz dzie
Miejskim w Opalenicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – pod adresem:
www.bip.opalenica.pl - w poddziale „po ytek publiczny”. Dodatkowo b dzie on przekazany
pisemnie oferentom.
VI. Warunki realizacji zadania publicznego:
1. Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostan zawarte pisemne umowy na realizacj
zada publicznych i udzielenie dotacji według wzoru okre lonego w cytowanym wy ej
rozporz dzeniu Ministra, Pracy Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania. Wysoko dotacji dla wybranej oferty
okre lona b dzie ka dorazowo w odr bnej umowie, zawartej na czas okre lony, nie dłu szy
ni do 31 grudnia 2008 roku. Wysoko udzielonej dotacji mo e by inna ni wnioskowana
w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta
korekty kosztorysu realizacji zadania.
2. Oferent przyjmuj c zlecenie realizacji zadania zobowi zuje si do jego wykonania w trybie i na
zasadach okre lonych w umowie.
3. Zadanie nie mo e by realizowane przez podmiot nie b d cy stron umowy, chyba e umowa
zezwala na wykonanie okre lonej cz ci zadania przez taki podmiot.
4. Otrzymanej dotacji oferent nie mo e przekazywa osobom trzecim w formie darowizny.
5. Przekazana dotacja nie mo e by wykorzystana na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup
gruntów, działalno
gospodarcz , działalno
polityczn i religijn , pokrycie kosztów
prowadzenia biura organizacji pozarz dowej, w tym tak e wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych poza merytorycznym zakresem realizacji zadania publicznego.
6. Oferent ma obowi zek informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze rodków
z bud etu Gminy Opalenica.
7. Zleceniobiorca zobowi zany jest do zło enia sprawozdania z wykonania zadania publicznego
według wzoru okre lonego w cytowanym wy ej rozporz dzeniu Ministra, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania

zadania. Termin zło enia sprawozdania b dzie okre lony w umowie.
Planowana kwota rodków na realizacj zada obj tych konkursem mo e ulec zmianie
po podj ciu uchwały w sprawie bud etu Gminy Opalenica na 2008 rok. Zastrzega si prawo
odwołania konkursu oraz przesuni cia terminu składania ofert, a tak e jego uniewa nienia.
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