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Zarządzenie Nr 188 / Ż017

Burmistrza Ponieca

z dnia 07 lutego 2017 r.

w sprawie: otwartego ktlnkursu ofert na realizację zadań pubticznych ze sfery

clziałalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 20t7 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 o samotządzie gminnym (tekst
jednolity zŻ076 r.poz.446 ze zmianami),art.73 ust.1 ustawy z dnla 24 kwietniaŻ003r. o
działalności poŻytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz. I]. z 2OI6t. poz. 7817
zpoź'niejszymi zmianami) uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/16612076 z dnia20
grudnia 2011 r. w splawie Programu Współpracy Gminy Poniec z otganizacjami
Pozarządowymi na 20l7 rok oraz uchwały Nr XXXIXIŻ96|Ż0I0 Rady Miejskiej w Poniecu z
dnia 3() września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjaml pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w aft. 3 rrst. 3 r'łstawy o
działalności poż1'tku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

$ 1. Ogłaszanr otwarty konkurs ofert.

1. ogłoszenie stanowi załącznlknr 1 do niniejszego zatządzenla

$ 2. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Nr 188 lŻ011

Burmistrza Ponieca

z dnia 07 lutego Ż011 r.

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Prowadzenie szkoleń sporlowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu piłki
noznej dla młodzieŻy oraz rnieszkańców Ponieca i okolicznych wsi.

Organizację imprezy bądŹ cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy

Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

Wysokośó Środkow na realtzację tego zadanta w roku 2076 wynosiła 44 000 zł
w 2017 roku wysokośó środków wyniesie 52 O0O zł.

2' Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa

stołowego dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Organizację imprezy

bądz cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow gminy Poniec. Udział w
rozgrywkach sportowych.

WysokoŚÓ środkow na realizację tego zad,ania w roku Ż016 wynosiła 5 OOO zł
w 20I] roku wysokoŚć środków wyniesie 6 000 zł.

3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogolnorozwojowyc h ora, z zal<łesusiatkówki

dla r-rrieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Organizac1ę imprezy bądŹ cyklu
imprez sportowych dla rnieszkańcow gminy Poniec. I.]dział w rozgrywkach

sportowych.

WysokoŚó środkow na realizację tego zad,aniaw roku 2016 wynosiła 0,00 zł w
2017 roku wysokośó środków wyniesie 5 000 zł.

4' Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakręsuunihokeja

dla mieszkańców gminy Poniec.

organizac1ę imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow gminy

Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

WysokoŚó środkow na realtzacię tego zadania w roku 2016 wynosiła B 000 zł w
2017 roku wysokośÓ środkow wyniesie B 000 zł.



5. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz Z zakresu

Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańcow grniny Poniec.

organizację imprezy bądz cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow gminy

Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

WysokoŚć Środków nareaIizację tego zadantaw roku 2016 wynosiła 4 OOO zŁ

w Ż0I1 roku wysokośó Środków wyniesie 4 000 zł.

6' Prowadzenie szkoleń spor1owych ogólnorozwojowych otaz z zakresu jazdy

konnej dla dzieci, nłodzieŻy szkolnej i rnieszkańcow Rokosowa i okolicznych

wsi. organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow

gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

WysokoŚÓ Środkow nareaIizację tego zadanta w roku 2016 wynosiła 5 0OO zł

w 2071roku wysokoŚó Środków wyniesie 5 000 zł.

w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

1. Prowadzenle zadan dotyczących kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji

dla rnieszkańców gminy Poniec.

D ziałanta na rze Cz up o wszechniani a ku l tury muzy cznej w gmini e Ponie c.

Wysokośó Środkow tarealizację tego zadaniaw roku 2016 wynosiła 5 O0O zł

w 20I] roku wysokośó Środków wyniesie 5 000 zł.

2. Prowadzente zadań dotyczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji

narodowej' pielęgnowania polskoŚci oraz rozwoju Świadorności narodowej,

obywatelskiej i kulturowej dla mieszkańców gminy Poniec.

D ziałania na r ZecZ po dtrzymywania i upowsze chniania trad ycj i naro dowej

w gminie Poniec.

Wysokość Środkow narealizację tego zadanta w roku 2016 wynosiła 6 0OO zł

w 20I] 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 środkow na realizację tego zadanla w roku 2016 wynosiła 2 000 zł w

2017 roku wysokoŚć środków wyniesie 2 000 zł.



Warunki realizacji zaefania:

1. W konkursie nrogą uczestniczyc organizacje okreŚlone w art' 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

tekst jednolity (Dz. U. z 2016r., poz. l8I7).

Termin rcalizacji zadania do 31 grudnia 20Ii r.

Dotacia zostanie przyzfiana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego

konkursu ofert.

Zlecenie rea|izacii zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem,

ktory przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równowaznych ofert

zastrzega się mozliwość podzielenia Środkow publicznych przęZnaczonych na

realizację zadanta pomiędzy oferty Uznane za najkorzystniejsze.

Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto.

Wybrany oferent będzie zobowtązany do rea|izacjt dotacji w sposob określony

w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnta I'I

sierpnia 2076 r. (Dz. U. Ż016 r' poz' 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacjt zadan publicznych otaz wzorów

sprawozdań z wykonania tych zadan.

Termin i procedura składania ofert

1. oferty naleŻy składać w I)rzędzie Miejskirn w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125

Poniec, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 01.03.2017 r. do godz.1400

2. of-erty naleŻy składaó według Wzoru stanowiącego załącznlk nr 1 do

rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia

2016 r. (Dz.U. Ż076 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

umów dotyczących realizacji zadan publicznych oraz wzorów sprawozdan z

wykonania tych zadan oraz na płycie CD.

3. oferty naleŻy składaó W następująco opisanej kopercie: n^zwa i adres

podmiotu oraz zadania określonego w konkursie.

4. ofer1y niezgodne Ze wzorem pozostaną bez rozpatrzenla.

5. Na każdy rodzaj zadania moŻna złoŻyc jedną ofeftę. Tęn sam oferent moze

złoŻyc oferty na realtzację więcej niz jednego rodzaju zadai i dla kazdego

rodzaju zadan należy złoŻy c j ą odrębnie.
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Do wniosku dołączyc naIeŻy aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z

ewidencji lub inne dokumenĘ potwierdzajqce status prawny oferenta oraz

umoco\Ą)anie osob go reprezenruj qcych.

Przy rozpatrywaniu of'ert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

I. ZbteŻnośc oferty z zadaniem przekazanym do realizacji,

2. MoŻliwoŚó realizacji zaclania ptzez organizację,

3. Kalkulacje kosztów zadania,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 74 dni od dnia zakończenta

terminu składania wniosków poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń W

Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w Biuletynie Infonnacji Publiczne.j

Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

B urmi strz P on iec a zastrzega rnozl iwo Ś ó ntet o zstr zy gnięcia konkursu.

Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.


