
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia 
rocznego  programu współpracy Gminy Brzeszcze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Burmistrz Brzeszcz ogłasza dnia  25. września 2013 r. 
otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji nw. zadania:

 Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Brzeszcze 
(prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowo - 
rekreacyjnych; w tym zakup nagród, medali, dyplomów, pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i
ubezpieczenia zawodników, pokrycie kosztów badań lekarskich, wynagradzanie trenerów i 
instruktorów, zakup sprzętu sportowego, uczestnictwo w zawodach sportowych - pokrycie 
kosztów przejazdu i opłat startowych, bieżące utrzymanie obiektu, pokrycie kosztów zakupu 
mediów, wynajem obiektów sportowych, zakup napojów energetycznych), 
1. na realizację zadania przeznacza się środki publiczne do wysokości 15.000,00 zł,
2. w 2012 r. koszt realizacji zadania wyniósł 119.000,00 zł,
3. w 2011 r. koszt realizacji zadania wyniósł   89.000,00 zł.

Konkurs obejmuje oferty na zadania realizowane w okresie od  dnia podpisania umowy 
do 15 grudnia 2013 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie i przebieg procedury konkursowej.
1. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, 

są podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Brzeszcze.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty osobiście w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 lub drogą pocztową (decyduje data stempla 
pocztowego)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16. października  2013 r.

3. Wnioskodawca składa ofertę sporządzoną na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik
nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
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), do której należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z   Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, 
kiedy został wydany)
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - 
dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
- do oferty załączone mogą być również inne dokumenty potwierdzające doświadczenie
i  osiągnięcia Wnioskodawcy.
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4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez 
Komisję powołaną przez Burmistrza Brzeszcz, która przedstawi Burmistrzowi Brzeszcz 
propozycje przyznania dotacji.
Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych w terminie do 5 dni od powiadomienia
o ich zaistnieniu.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem 
dotacji w oczekiwanej wysokości.
Podmioty którym przyznano dotację w innej wysokości niż wnioskowana, zobowiązane 
są do dokonania korekty harmonogramu i kosztorysu realizowanego projektu.

6. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert będą zastosowane następujące kryteria:
- merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,
społeczne znaczenie projektu oraz wskazanie wymiernych efektów, możliwości
ich  pomnożenia i perspektywy ich kontynuacji w latach następnych, wysokość wkładu 
własnego wskazana w kosztorysie,
- merytoryczne przygotowanie do realizacji projektu; kompetencje, doświadczenie 
i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt, wkład pracy wolontariuszy oraz posiadana 
baza lokalowa i zasoby rzeczowe,
- udokumentowane współdziałanie merytoryczne i finansowe z innymi organizacjami 
i instytucjami,
- innowacyjność realizacji projektu.

7. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, przyznaniu dotacji i jej wysokości  podejmuje 
Burmistrz Brzeszcz.

8. Burmistrz Brzeszcz poinformuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji 
      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeszcze i na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Brzeszcze w terminie do dnia 24. października 2013 r.
9. Formę, termin przekazania i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta

z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie, zgodnie z wzorem umowy
określonym w Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
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) . 

10. Wzór oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeszcze 
www.brzeszcze.pl oraz dostępny w Urzędzie Gminy Brzeszcze, w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, pokój nr 201.  

11. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach możliwość 
dokonywania zmian w umowie i załącznikach na podstawie pisemnego uzasadnienia 
konieczności wprowadzonych zmian i podpisania aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie 
zmian należy  sporządzić na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

Brzeszcze, dnia 25 września 2013 r.
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http://www.brzeszcze.pl/

