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Zarządzenie Nr 278 /2018

Burmistrza Ponieca

z dni:a 19 lutego 2018 r.

w sprawiez otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze *ry
działalności poąytku publicznego w Gminie Poniec w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samarządz\e gminnym (tekst
jednolity zŻ0I7 t. poz' t875 ze zmianami)' art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003r. o

działalności pozytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz' U. zŻ016r. poz. l817
zpóżntejszymi zmianami) uchwaĘ Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXV1IIl228l2a17 zdtlaŻ7
października 2OI7 r. w sprawie Programu WspóĘracy Gminy Poniec z arganlzacjarni
Pozarządowymi na 2018 rok oraz uchwĄ Nr XXXIXlŻ96l20La Rady Miejskiej w Poniecu z
dnia 30 wrzeŚnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
otganlzacjamt pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

działalności pozytku publicmego i o wolontariacie pĄektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach doĘcących działalności statutowej Ęch organizacjt. zarządzam ao następuje:

$ 1. ogłaszam otwarty konkurs ofert.

1. Ogłoszenie stanowi załączntk nr 1 do niniejszego zatządzetńa.

$ 2. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dnięm podpisania.



Załączni|knr 1 do

ZarządzeniaNr 278 l Ż0I8

Burmistrza Ponieca

z dnia l9 lutego 2018 r.

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Prowadzetie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych otaz z zakesv

piłki nożnej dla młodzieĘ oraz mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi.

organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańcÓw gminy

Ponięc. U dział w rozgrywkach sportowych.

Wysokość środków tarealizację tego zadania w roku 2afi wynosiła 52 000,00

zł w 2018 roku wysokośó środków wyniesię 72 750,00 zł.

2. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakrestl

tęnisa stołowego dla młodzieĘ szkolnej otaz mięszkańców Ponieca i

okolicznych wsi. otganizację imprezy bądż cyklu imprez sportowych dla

mieszkańców gminy P oniec. U dział w rozgrywkach sp ortowych.

Wysokość środków narealizację tego zadania w roku 201.7 wynosiła 6 000,00

zł w 2018 roku wysokoŚć środków wyniesie 5 500,00 zł.

3. Prowadzenie zĄęć,, szkoleń sportowych' ogólnorozwojowy ch oraz z zakresu

siatkówki dla mięszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Orgańzację irnprezy

bądź cyklu imprez sportowych dla mięszkańców gminy Poniec. Udział w

r ozgry wkach sp ortowy ch.

WysokoŚć środków naręalizację tego zadania w roku 2017 wynosiła 5 000,00

zł w 2018 roku wysokość środków wyniesię 74 750,00 zł.

4. Prowadzenie zajęć,, szkolęń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu

unihokeja dla lnięszkańców gminy Poniec.

organizację imprezy bądŹ cyk|u imprez sportowych dla mieszkańców gminy

Poniec. U dztał w rozgrywkach sportovYych.

WysokośÓ Środków nareaIizację tego zadatia w roku 2017 wynosiła 8 000,00

ńw 2018 roku wysokość środków wyniesie 8 000,00 zł.



5. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakręsu

Taękwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańców gminy Poniec'

organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy

Poniec. U dział w rozgrywkach sportowych.

WysokośÓ środków naręalizację tego zadania w roku 2017 wynosiła 4 000,00

złw ŻaI9 roku wysokoŚć Środków wyniesie 3 000,00 zł.

6. Prowadzenie zajęć, szkoleń spońowych, ogólnorozwojowych oraz z za\<resu

jazdy konnej d\a ózieci, rrtłodzieĘ szkolnej i mięszkańców Rokosowa i

okolicznych wsi. Organizację imprezy bądŹ cyklu imprez sportowych dla

mieszkańców gminy Poniec. IJdziaŁ w rozgrywkach sportowych.

Wysokość środków naręalizację tego zadania w roku 2017 wynosiła 5 000,00

złw 2018 roku wysokoŚć środków wyniesie 5 000,00 zł.

7. Prowadzenie zajęĆ, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu

jazdy konnej dla dzieci, młodzieŻy szkolnej i mieszkańców Janiszewa i

okolicznych wsi. organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla

mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

Wysokość środków narealizację tego zadaniaw roku 2017 wynosiła 0,00 zł

w 2018 roku wysokość środków wyniesie 5 000,00 zł.

W zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

1. Prowadzęnię zadai doĘczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

dla mieszkańców gminy Ponięc. ,

D ziałania na r ze cz up owsze chniani a kultury muzy cznej w gmini e P oni e c.

Wysokość Środków narealizację tego zadania w roku Ż0l7 wynosiła 5 000,00

złw 2018 roku wysokość środków wyniesie 5 000,00 zł.

2. Prowadzenie zadaft doĘczących podtrrymywania i upowszechniania tradycji

narodowej' pielęgnowania polskości afaz rozn,toju świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej dla mieszkańców gminy Poniec.

Działania na rźeczpodtrzymywania i upowszechniania tradycj i narodowej

w gminie Poniec.

WysokoŚÓ Środków rrareaLizację tego zadatia w roku 2017 v,tynosiła 6 000'00

złw 2018 roku wysokość Środków wyniesie 6 000,00 zł.



w zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez

alkoholizm:

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

alkoholizm.

WysokoŚć środków narealizację tego zadania w roku 2017 vrrynosiła2 000,00 zł w

2018 roku wysokość środków wyniesię 2 000,00 zŁ.

Warunki realizacj i zadania:

1. W konkursie mogą uczestniczyc organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia

24 kwiętnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie

tekst jednolity (Dz. U. 2 2016r., poł. 1 8 1 7).

2. Termin realizacji zadania do 3 1 grudnia 2018 r.

3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego

konkursu 9fęrt.

4. Zlęcęnie realizacji zadanta nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem,

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równoważnych ofert

zastrzega się mozliwość podzielenia środków publicznych przeznaczonych na

rea|izacjęzadaniapomiędzyofertyuzflanezanajkorzystniejsze.

5. Dotacja zostanie przekazana na wskazaflew ofęrcie konto.

6. Wybrany oferęnt będzie zobowiązany d,o rea|izacji dotacji w sposób okreŚlony

w razpotządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia I7

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

wzorów umów doĘczących realizacji zadan publicznych oraz wzorów

sprawozdań z wykonania tych zadaft.

Termin i procedura składania ofert

1. ofeĄ naleĘ składać w Utzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24,64-125

Poniec, w nieprzekaczalnymterminię tj. do dnia 12.03.2018 r. do godz. 1400

2. oferty naIeĘ składać wedfug wzoru stanowiącego załącznik nr l do

rozporządzęniiMinistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia

201'6 r. (Dz.U.2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

umów dotyczących rcalizacji zadah publicznych oraz wzorów sprawozdafi z

wykonania tych zadan orazna płycie CD.



3. oferty należry składać w następująco opisanej kopercie: nanva i adres

podmiotu oraz zad,ania określonego w konkursie.

4. oferty niezgodne Ze wzorem pozostaną bezrczpatrzenia.

5. Na każdy rodzaj zadatia możma złoĘć, jedną ofertę. Ten sam oferęnt moŻę

złoĘć, oferty ta ręaLtzację więcej niz jednego rodzaju zadaft i dla kazdego

r odzaju zaduh naleĘ złoĘ ć j ą odrębnie.

Do wniosku dołączyÓ naleĘ: ahualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z

ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce status prawny oferenta orąZ

umocow anie os ób go reprezentuj qcych.

Przy rozpatryrryaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

l. ZbieŻnoŚć oferty z zadarńęm ptzekazanym do realizacji,

2 . MożIiw o ś c r e alizacji zadania pr zęz or ganizacj ę,

3. Kalkulacje kosztów zadania,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od dnia zakoftczęnia

terminu składania wniosków poprzęZ wywieszenie na tablicy ogłoszeń w

Utzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w BiuleĘnie Informacji Publicznej

Gminy OraZna stronie intemętowej Gminy Poniec'

Burmistrz Ponieca zasttzegamozliwość ni"r rrrt rygnięcia konkursu.

D ecy zja Burmistrza Ponieca j est ostateczna.


