
TJURMISTRZ PONIECA
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Zarządzenie Nr 120 12020

Burmistrza Ponieca

z dnia 23 sĘcznia 2020 r.

w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze 'fery
działulności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnta 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(t.1. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zrn.), art. 13 ust.l i 2 ustawy z drua 24 kvłietnia 2003 r.
o działalności poĄtku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz
uchwaĘ Rady Miejskiej w Poniecu Nr )V100/20I9 z dnia 3I puŻdziemlka 20L9 r.
w sprawie Programu Współpracy Gminy Ponięc z Orgatizacjarri Pozarządowymi na 2020
r ok, złrządzam co następuj e :

$ 1. ogłaszam otwaĘ konkurs ofert zgodnie zzałączntkiem do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 do

Z at ządzenia N r l 20 / 2 020

Burmistrza Ponieca

z dnia 23 stycznia 2020 r.

ogłoszenie o otwurtym konkursie ofert

1. ogłaszam otwarĘ konkurs ofert na realizację zadań:

W zakresie upowszechniania kultury ftzycznej i sportu:

1) Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych z zaL<tesu

piłki noznej oraz piłki halowej.

WysokoŚć środków na ręaltzację tego zadania w roku 2019 wynosiła

126 450,00 zł,w roku2a20 wysokość Środków wyniesie 222 650,00 zł.

2) Prowadzęnie zajęć,, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zal<ręsu

tęnisa stołowego.

WysokoŚó środków na realizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

5 500,00 zł, w roku 2020 wysokość Środków wyniesie 15 000,00 zł.

3) Prowadzęnię zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zal<tęsu

siatkówki.

WysokoŚć Środków na rcalizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

24 750,00 zł, w roku 2020 wysokoŚć środków wyniesie 49 050' 00 zł.

4) Prowadzęnię zaJęó, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zal<resu

fitness.

Wysokość środków na rcalizację tego zadania w roku 2019 wynosiła 0,00

zł, w roku 2020 wysokoŚó Środków wyniesie Ż3 300,00 zł.

5) Prowadzęnie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zak'resu

unihokeja.

Wysokość 'Środków na realizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

12 000'00 zł, w roku 2020 wysokość środków wyniesie 12 a00,00 zł.



6) Prowadzentę zajęó, szkoleń sportowych' ogólnorozwojowych oraz z zal<resu

Taekwon-do tradycyj nego or az Kick-boxingu.

Wysokośó środków ta realizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

3 000,00 zł, w roku 2020 wysokość Środków wyniesie 3 000'00 zł.

7) Prowadzęntę zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zal<ręsu

jazdy konnej.

WysokoŚć środków na realizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

5 000,00 zł, w roku 2020 wysokość środków wyniesie 5 000,00 zł'

W zakresie upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego:

1) Prowadzenie zaduh dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

i tradycji. Działania La rzęcz upowszechniania kultury młlzycznej.

Wysokość środków na ręaIizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

5 000,00 zł,w toku 2020 wysokość Środków wyniesie 5 000,00 zł.

2) Prowadzętię zadafi doĘczących podtrzymywania i upowszechniania

tradycj i narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wysokość środków na reaIizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

7 000'00 zł, w 2020 roku wysokoŚć Środków wyniesię 9 000,00 zł.

3) Prowadzenie zadafi doĘczących kultury, sŻuki, ochrony dóbr kultury i

tradycji. Działania na rzecz upowszechniania kultury tanecznej.

Wysokość środków na reaIizącję tego zadania w roku 2019 wynosiła

2 000,00 zł, w roku 2020 wyniesie 2 000,00 zł.

W zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez

alkoholizm:

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

alkoholizm. Wysokość środków na ręalizację tego zadania w roku 2019 wynosiła

2 000,00 zł w roliu 2020 wysokość środków wyniesie 2 000,00 zł.



4)

2. Termin i warunki realizacji zad,ania oraz zasady przyznawania dotacji:

1) w konkursie mogą lczestniczyć podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24

kwiętnia 2003 roku o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie tekst

jednolity (D2.U.2019 poz. 688 ze zm.)

Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r.

Dotacja zostanie przyznaua podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego

konkursu ofert.

Zlecenle realizacji zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem,

który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W przypadku równowaznych ofert

zastrzega się mozliwość podzielenia środków publicznych przęznaczonych na

r e alizacj ę zadania p omię d4ł o feĄ vznane za najkor zy stni ej s z e.

Dotacja zostanie przekazana na wskazane w ofercie konto.

Wybrany ofęręnt będzie zobowiązany do reaLizacji zadania w sposób określony

w rozporządzeniu Ministra Rodziny' Pracy i PolĘki Społecznej z ónia 24

października 20t8 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

doĘczących reaIizacji zadaił publicznych oraz wzorów sprawozdań z

wykonani a Ę ch zadan, (Dz.U. 2018 poz. 2057).

3. Termin i procedura składania ofert

1) oferty naleŻy składaó w Urzędzie Miejskim w Poniecu' ul. Rynek 24, 64-125

Poniec' w nieprzel<raczalnym terminię tj. do dnia 14.02.202a r. do godz. 1400

2) oforty naleĘ składaó według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

rozporządzeniu Ministra Rodziny' Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia 24

października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących reaLizacji zadan publicznych oraz wzorów sprawozdań z

wykonania tych zadaf.orazna pĘcie CD.

3) ofeĘ naleĘ składać w następująco opisanej kopercie: nazwil i adres

podmiotu ordz zad,ania określonego w konkursie.

oferty niezgodne Zę wzorem pozostaną bez rozpatrzęnia.

Na kazdy roózĄ zadania moŻna złoĘć jedną ofertę. Ten sam oferent moŻę

złaĘć oferly na realizację więcej niż jednego rodzaju zadail' i dla kaŻdego

r odzaju zadan naleĘ złoĘ ć, j ą odrębnie.

2)

3)

s)

6)

4)

s)



Do wniosku dołączyć naleĘ: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciqg z

ewidencji lub inne dokumenĘ potwierdzajqce status prawny oferenta oraz

umocow ąnie osób go reprezentuj qcych.

4. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru

ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:

I) Zbieżność ofeĘ zzadaniemptzekazanym do rea|izacji,

2) Mo Żliw o ś ć r ęalizacji zadania pt ZeZ or ganizacj ę,

3) Kalkulacje kosztów zadania.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni od dnia zakonczenia

terminu składania wniosków poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy orazna stronie internetowej Gminy Poniec.

Burmistrz Ponięca zastrzega możliwośó tierozstrrylgnięcia konkursu.

D ecy zja Burmistrza Ponieca j est ostateczna.


