
Zarządzenie Nr 93 l 2016

Burmistrza Ponieca

z dnia 05 stycznia Ż016 r.

w sprawie:. otwartego konkursu ofert na reulizację zaduń publicznych ze 'f"ry
działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnla 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst
jednolity zŻo75 r.poz.7515 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnta24kwietnia2oO3r. o
działalnoŚci pozy'tku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz. I]. z 2O14r. poz. I7I8
z poŻniejszymi zmianami) uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nt XIl79lŻOI5 z dnia 30
pażdzierntka Ż0I5 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z organizacjami
Pozarządovurymi na 2016 rok oraz uchwały Nr XXXIX|296|Ż0I0 Rady Miejskiej w Poniecu z
dnia 30 września 2010 roku w sprawie określęnia szczegołowego sposobu konsultowan|a z
otgantzac1am1' pozatządowymi i podmiotami wymienionymi w aft. 3 ust. 3 ustawy o
działalności poży'tku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dzie dzinach dotycząc y ch dzlaŁalno ś ci statutowej tych or gani zacj i.

Zarządzam co następuj e :

$ 1. ogłaszam otwafty konkurs ofert.

1. ogłoszenie stanowi załącznlk nr 1 do niniejszego zaruądzenia.

$ 2. Zarządzenie wcho dzi w Życte z dniem ogłoszenia.



Załączntk nr 1 do

ZarządzeniaNr 93 / 2016

Burmistrza Ponicca

z dnia 05 stycznia 2076 r.

ogłoszenie o otwurtym konkursie ofert

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1' Prowadzenie szkoleń spońowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu piłki

noznej dla młodzieŻy oraz mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow gminy

Poniec. Udział w rozgrywkach spońowych.

Wysokość Środkow na reaIizację tego zadanta w roku 2015 wynosiła 10 000 zł

w 2016 roku wysokośó środków wyniesie 44 000 zł.

2. Prowadzenie szkoleń sportowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu tenisa

stołowego dla mieszkańcow Ponieca i okolicznych wsi. organizację irnprezy

bądź cyklu imprez sporlowych dla mieszkańcow gminy Poniec. Udział w
rozgrywkach sportowych.

Wysokośó środkow na realizację tego zadania w roku 2015 wynosiła 10 OOO zł

w Ż016 roku wysokoŚć Środków wyniesie 5 000 zł.

3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja

dla mieszkańców gminy Poniec.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla rnieszkańcow gminy

Poniec. Udział W rozgrywkach sportowych.

WysokośĆ środkow nareaIizację tego zadantaw roku 2015 wynosiła B 000 zł w

2016 roku wysokośÓ środkow wyniesie B 000 zł.

4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych otaz z zakresu

Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańców gnrirry Poniec.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy

Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

Wysokośó Środków narealizację tego zadantaw roku 2015 wynosiła 4 OO0 zł

w 2016 roku wysokośó środków wyniesie 4 000 zł.



5. Prowadzęnie szkoleń sportowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu jazdy

konnej dla dzieci, młodzieŻy szkolnej i mieszkańcow Rokosowa i okolicznych

wsi. organizację imptezy bądŹ cyklu imprez spor1owych dla mieszkańców

gminy Poniec. Udztał w rozgrywkach sportowych.

Wysokośc środkow narealtzację tego zadanta w roku 2015 wynosiła 6 000 zł

w 2076 roku wysokośó środków wyniesie 5 000 zł.

W zakresie upowszechniania kulturyo sztuki i dziedzictwa narodowego:

1. Prowadzente zadai dotyczących kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji

dla mieszkańców gminy Poniec.

D ziaŁania fla r zecz up ow sze chniani a kultury muzy cznej w gmini e P oni e c.

Wysokośó Środków narealizację tego zadania w roku 2015 wynosiła 5 000 zł

w 201'6 roku wysokośó Środków wyniesie 5 000 zł'

2. Prowadzente zadan dotyczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju Świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej dla mieszkańcow gminy Poniec.

D ziałanta na r Zecz po dtrzymyw ania i upowsze chniania tradycj i naro dowej

w gminie Poniec.

Wysokośó środków narealizację tego zadanta w roku 2015 wynosiła 6 000 zł

w 2016 roku wysokość środków wyniesie 6 000 zł.

w zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez

alkoholizm:

1. Zapewnienie opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez

alkoholizm.

WysokoŚó środków na reaItzację tego zadania w roku 2015 wynosiła 2 000 zł w

2016 roku wysokość Środków wyniesie 2 000 zł.



Zasady przy znawania dotacj i :

W konkursie uczestniczyc mogą organizacje okreŚlone w art. 3 ustawy z dnia Ż1

kwietnia 2003 roku o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie tekst

jednolity (Dz. U. zŻ074r., poz. 1118 zpoŻntejszymi zmianami)'

Warunkiern przystąpienia do konkursu jest złoŻenie w fbrmie pisemnej do dnia

26 stycznia 2016r. do godz. 1400 oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra

Pracy Polityki Społecznej z dtia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. Nr 6, poz. Ż5).

w sprawie wzoru ofeĄ i ratnowego wzoru umowy d'otyczących rcairtzacjl zad,ania

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

oferty niezgodne Ze wzorem nie zostanąrozpatrzone.

Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2016 r.

Do wniosku dołączyc należy: bilans roczny, rachunek wyników, aktualny odpis z

rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenĘl potwierdzajqce

status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujqcych.

Przy rozpatrywaniu ofeń pod uwagę będą brane następujące kryteria:

L ZbięŻnośó oferty z zadaniemprzekazanyrn do realizacji,

2. MoŻ|lwość realtzacji zadanta przez organizację,

3. Kalkulacje kosztów zadania,

4 . P r zew ldyw ana Iiczb ę o db i orc ów re al i z ow an e go zadanla.

ofeńy składać na\eŻy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia zakonczenia

terminu składania wniosków- poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

Warunkiem przekazanta dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zadania

publicznego na czas reahzacli zad,anta. :

Burmistrz Ponieca zastrzega mozliwoś ó ntęr ozstrzygnięcia konkursu.

Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.


