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ZARZĄDZENIE Nn łOlzozt
BURMISTRZA GMIll-Y WoŁÓw
z dnia 25 sĘcznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu na realŁację zadań publicznych Gminy
Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i spońu w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.; Dz.

U.z2020t,poz.713zpóźn.zm.)orazart.4ust. 1pkt17, art.ll ust. 1pktl iust.2iart.13
ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzińalności poĄ.tku publicmego i o wolontariacie (tj.;
Dz.U. z2020 t.,poz. 1057 zpóźn. zm.),zuządzam, co następuje:
§1.
Ogłaszam otwarty koŃurs na realizację zadń publicznych Gminy.Wołów

wsparcia i upowszechnianią kultury firycznej i sportu w roku 202I.

w

zakresie

§2.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załączńkdo niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamięszczone w Biuletynie Informacji
1.

Publiczrej Gminy
Wołów, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz na stronie internetowej Gminy
Wołów.

§3.
Oferty naleĘ składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
Przewodniozącego Komitetu do spraw Porytku Publicznego z dnia24 pńdziernika 2018 r. w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdń zwykonania Ęch zńń (Dz. U. z 2018 t.) poz. 2057) do dnia
19.02.202I r.

§4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów.

§5.
Zarządzeńe wchodzi w Ęcte z dniem podpisania.
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spełniać wszystkie warunki określone
3.

r.

o działalnościpoĄtku publicznego i o wolontariacie (ofeĘ niespełniąjące
warunków formalnych nie będą rozpatrywane).
4. Rozpatrzeniu podlegaó będą wyłącznie oferty sporządzone w sposób czytelny na
formularzu, którego wzór okreśIazŃączńk nr 1 do rozporządzeniaPrzewodniczącego
Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dńa 24 pńdziernika 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji zadń publicznych
otaz wzorów sprawozdń z wykonania Ęch zadań (Dz. U. z 2018 t., poz. 2057).
5. Wymagane są następuj ące zńączniki do ofeĘ:
1) w przypadku organizacji niezarejestrowanych w KRS - zńńńczeńe o wpisie
do właściwegoĘestru/ewidencji,
2) odpis aktualnego stafutu organizacji oraz w przypadku organtzacji
niezarejestrowanych w KRS - uchwała o wyborze zarządu organtzacji.
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikąący z dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego właściwegorejestru wymagany będzie dokument potwierdzający
upoważnienie do działariaw imieniu oferenta Ców).
6. Kopie dokumentów muszą byó potwierdzone przez oferęnta za zgodnośó z oryginałem
w następujący sposób: formułę ,,za zgodnośćz oryginałem" nalezy opatrzyć podpisem
osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz dŃą ńożęnia podpisu.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Ta sama oferta nie moze byó

2.
3.

4.
5.

6.

przedmiotem wniosku o dofinansowanie rcalizacji
publicznego:
zadania
1) w ramach art. l9a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzińalności poĄtku
publicznego i o wolontariacie,
2) w ramach art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zńańa: od dnia 04.03.2021 r. do dnia nie późniejszego niż

3l.t2.ż02I r.

Nie jest wymagany wkład rzeczory.
Wymagany jest finansowy wkład własny oferenta nie mniejszy niż l\Yo całkowitego
kosźu zadańa- zńartię publicme ma formę wsparcia.
Wymagany jest wkład osobowy (praca społeczna członków lub świadczenia
wolontariusry) nie mniejszy ńż5% całkowitego kosztu zadania.
W przypadku wkładu osobowego konieczne jest przestrzeganie następujących
warunków:
1) sposób, zakres, liczba godzin wykonania świadczenia przęz czfonka organizacji
bądź wolontariusza, muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art.
44 ustawy o dziŃalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
2) wolontariusz nie możę byó beneficjentem ostatecznym zadanta,
3) jeżeli świadczenie członka organizacji bądź wolontariusza jest takie same jak
ptaca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczeniamusi
być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu. W pozostaĘch
prrypadkach przyjmuje się, że wartośó świadczenia cńotlka organizacji lub
wolontariusza nie możęprzekłoczyćkwoty 17 złza jedna godzinę świadczenia,
4) członek organizacji bądźwolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie możę wykonywaó świadczeń
objętych pracą społeczną bądźwolontariatem w godzinach swojej pracy,

5)

7.

rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza
odbywa się na podstawie oświadczenia ww. osoby stwierdzającego wykonanie
pracy społecznej bądź świadczeńa,z podaniem zakresu, liczby godzin oruz jego
wycenę, potwierdzo ną przęz koordynatora zadańa lub osobę upoważnioną.
Środki finansowe ptzyznanę uprawnionemu, w ramach dotacji na realizację zńania
Gminy nie mogą byó przezrtaczone rra:
1) zŃup środków trwĄch, których jednostkowy kosź przekłacza 10.000 ńnetto,

2)

nagrody pieniężne,
pokrycie
deficytu zrealizow artych wcze śniejprzedsię wzięó,
)
4) kosźy poniesione przed datązawarcia umowy orazpo dacię zakończęniazadania,
5) pokrywanie opłat zĘtlłŁukar,
6) zobowiązartia z tybilu zaciągnięĘch poĘczek, kredytów oraz kosźów obsługi
zadłużenia,
7) transfery zawodników,
8) dziŃńnośó polĘcmą, religijną i gospodarczą,
9) wydatki poniesione na prrygotowanie wniosku,
l0)prace remontowe i budowlane,
1 1 ) pokrycie kosźów ltrrymańa biura.
Koszty poniesione w ramach realizacji zadania zostaną lznane za zasadne, gdy:
1) zostały uwzględnione w kosźorysie zadania, a ewentualne różnice kwot zgodne
są z zapisami w umowi e i zńączniku (ach) do niej,
2) wzrost kosźu danej pozycji kosźorysowej nie będzie większy niZ 20Yo, spadek
nie jest limitowany,
3) związane sązrealizowanym zadariem i są niezbędne,
4) zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
5) zostały poniesione w okresie zgodnym z zapisemw umowie,
6) poparte są właściwymidokumentami księgowymi - faktury opisane zgodńe zart.
21 ust. 1 ustawy zdńa29 vlrześńa1994 r. o rachunkowości (t1.;Dz.U. z2019 r.,
poz. 351), umowy oraz rachunki do umów - oraz zostĘ prawidłowo
odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobońązany jest do prowadzenia
odrębnej dokumentĘi finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych
3

8.

na realizację

zadania zgodnie

z

ustawą

z

dnia 29 września 1994

r.

o

rachunkowości, w sposób umożliwiający iden§fikację poszczegóInych operacji
księgowych).
9. Koszty kwalifikują się do dofinansowania pod warunkiem, że:
1) nie zawierają kosźów pokrywanych w ramach innych pozycji budzetowych,
2) nie są finansowane z innych źródeł.
10. Dopuszcza się mozliwośó udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano
w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostaó udzielona po doprecyzowaniu
warunków realizacji zadania (zaktuaIizowany harmonogram i/lub zaktua|izowana
kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania iilub zaktualizowany opis
p o szc ze góIny ch działń) .
11. Oferent zobońąnĄe się do rcalizacji zadańa na zasadach określonychw umowie
sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym zŃączńk nr 3 do rozpotządzeńa
Przewodniczącego Komitetu do spraw PoĄrtku Publicmego z dnia 24 pńdziernika
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji
zadań publiczrych oraz wzorów sprawozdń z wykonania tych zadań.
I2.Po zakończeniurealizacji zadańa oferent zobońryany jest do ńożęńa sprawozdania
sporządzonego według wzoru stanowiącego zŃącznik nr 5 do rozporządzetia
Przęwodniaząoęgo Komitetu do spraw PoĄtku Publicznego z dnia 24 pńdziemika

2018 r. w sPrawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji
''
zadaft publicznych oraz wzorów sprawozdń z wykonania tych zadń.

V. Termin składania ofeń.
1.

2.

Ofertl naleĘ składaó pocńą lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Wołowie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Konkuts ofert
narcalizację zadań w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury firycznej i sportu
w 202I r." do dnia 19.02.202I r. do godz. 15.30 lub przesłać na adres Urzędu
Miejskiego w Wołowie: Rynek 34, 56-100 Wołów. Liczy się data wpływu oferty
do Urzędu Miejskiego w Wołowie.
Podmio§, które składają kitka ofert w konkursie, powinny ńoĘć każdą ofertę
w osobnej kopercie.

J.

W

przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwie lub więcej organizacji
pozarządowych lub podmioty działające wspólnie, kużdy z ńch powinien ńozyć

dokumenty wymienione w dziale III ust. 5, atakże:

1) wkaz dzińń w ramach realizacji

4.

zadania publiczrrego, które będą
wykonywać p o szcze góIne or ganizacj e lub po dmi oty,
2) sposób reprezentacji organizacji lub podmiotów wobec organu administracji
publicznej,
3) umowę zawartą między orgarizacjarrti lub podmiotami, określającązakres
ich świadczeń shJadających się na realizację zadaniapublicznego.
Złożęnięoferty nie jest równoznaczne zuryskaniem dotacji.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy łvyborze ofeń oraz termin dokonania wyboru
ofeń.
1.

2.

Rozstrzygnięcie konkursu nasĘpi do dnia 03.03.202I t.
PrzY wyborze ofert stosowany jest Ęb otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą
z dńa24kvlietnia2003 t. o dńńalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
Weryfikacja oferty pod kątem spełnienia wymagan ustawowych i określonych

w ogłoszeniu następuje
4.

poprzez dokonanie oceny formalnej

na sprawdzeniu kompletności i prawidłowościoferty

OfeĘ

-

polegającej

- orazoceny merytorycznej.
oPiniowane będą przęz powołaną przez Burmistrza Gminy Wołów Komisję

Konkursową, według następuj ących kryteriów:
1) kryteria oceny formalnej (zńączniknr 1 do niniejszego ogłoszenia),
Z)l<ryteńa oceny merytorycznej (zńączńkrr 2 do niniejszego ogłoszenia).
5. Dopuszcza się uzupełnienie następujących braków formalnych oferty:
1) PoŚwiadczęnie kserokopii dokumentów ,,za zgodnośó z oryginałem" (zgodnie
ze wskazówkamizawaĘmi w dziale III ust. 6),
2) ocrywiste omyłki rachuŃowe.
6,
brakach formalnych oferent zostaje powiadomiony telefonicznie
drogą
elektroniczną, ńezwłocznie po otwarciu kopen. Nieuzupełnienie braków w
"iąg"
2 dni od powiadomienia skutkuje odrzuceniem oferty zprzlczynformalnych.
7. DecYzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Wołów
na podstawie protokołu Komisji Konkursowej.
8. Podmioty składające ofeĘ zostanąniez-łvłoczne powiadomione o wyniku konkursu.
9, Po zakończeniu konkursu oferry nie będą Tv{racane.

O

i

l0.Informacja na temat rozsttzygńęcia konkursu zostanie zanieszczona na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wołów, na stronie internetowej GminY
Wołów oraznatablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie,
11. Dofinansowanie przyjętych do realizacji zadń nasĘpi w trybie wspierania reaIizacji
zadań publicmyih zgodńe z ptzepisarti ustawy z dńa 24 kwietnia 2003 f.
o działńnościpózytku_publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dńa 27 sierPnia
2009 t. o finansach publicznych (tj.; Dz.IJ. z2019 t.,poz.869 zpóźn. nn.).
t2. odrozstrzygnięcia konkursu nie przysługują środkiodwoławcze.

t

I

I

Załącnknr I

l

do ogłoszenia o otwartym konkursie

narea|izację zadń publiczrych Gminy Wołów
w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury firycnej i spońu w roku 202l

I

l

KARTA OCENY FORMALNEJ
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia
i upowszechniania kultury firycznej i spońu w roku 2021
Ogólne dane dotyczące oferty

o

Tytuł zadaniapublicznego:

o

Nazwa i adres organizacji

o
o

Numer oferty
Data oceny formalnej

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ
Kryterium

1

.

Oferta została ńożona przez podmiot uprawniony.

ż. O fęrta zo stila zło żona na właściwymformularzu.

].

Oferta posiada wypełnione wszystkie wymagane puŃ§

lormularza i jest podpisana ptzez osoby uprawnione do składania
rświadczeń woli w imieniu oferenta.

{.

Formularz wypełniony jest czytelnie.

j. Oferent złoĘłofertę w
wznaazonym terminie.

5.

oferta zawler a wymagane załaczntki

Tak

Nie

Uwagi

7. Wszystkie wymagane dokumen§ opatrzone są datą,
i podpisem osób uprawnionych.
8. Oferta

piecącit

jest zgodna zzadaniem konkursowym.

). Wskazany zostil, prawidłowy termin realizacji zadanta.

10. Oferta jest zgodna

z dziŃalnością statutową

oferenta.

11.W ofercte zawarty zostŃ wkład osobowy (praca społeczne
;złonków lub świadczenia wolontariuszy) nie mniejszy niż 50ń
;ałkowiteeo kosżu zadania.
12. Oferta

zańera finansowy wkład własny oferenta nie mniejsą

iżrc% całkowitego kosźu zadańa.

Oferta spełnia / nie spełnia** wymogów formalnych
merytorycznej
Podpisy człoŃów Komisji Konkursowej

i

podlega / nie podlega** ocenie

:

a
a
a
a
a

data i podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej
*

wpisaćwłąściwe

x* niepotrzebne slcreślić

Zńącmknrż

;

w zakresie wsparcia

""."",,""":1o"3fji'rffiłil,;T%fń"ffi
i spońu w roku 2021
i upowszechni_iu ńrto.y ftzycznej

otwarĘkonkursnarealizacjęzadańpublicznych§linvWołówwzakresiewsparcia
roku 2021
i

d;;.;..hniania kultury

fiz}Óznej i sportu w

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Ogólne dane dotyczące oferĘ

1. Tytuł zadaniapublicznego:

2.

Nazwa i adres orgarllzacji

Numer ofeĄ.
4. Data oceny merytoryczneJ

,

",

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Ilośćpunktów
do przyznania

celów zpotrzebarli,
Wartośó merytoryczna oferty (zgodnośó
;;;";;.iOt,,}.t, dńałń w mVł",1:
iri^Ó ipój nośó opisu p oszczegó|nych działń

;;

ĘT;1 :*^"

w realizację
.ompetencje fachowe osób zaangażowanych
ńŃcenio uprawnienia, rla\tyka)
vY
f.rt,lY l'ni.
ogó1podano kompetencji osób bąciżzastosowano
posiadaj ące odpowiednie kwalifikarrir.f'yp"

.

.

i*ń
Y

-,,o.oLy

cje" - 0 pkt
do
*.t -*o wykształcenie/uprawnienia adekwatnekoszyiąizajęó Ópisanych w oiercie (np, instruktor
kó;ki, irónerklasy drugiej) - lpkt

o

podano praktykę/doświadczeni ę oraz wskazano
uprawnienialwyksńńcenie adekwatne do rcdzaju zajęó
opisanych w ofercie - 2 pkt- 4pkt

J

Realnośó i rzetelnośó kosźorysu (poprawnośćrachunkowa,
zasadnośćprzyję§ch stawek jednostkowych w odniesieniu do
średnich cen rynkowych, adekwatnośćproponowanych
kosźów do planowanych działń)

0-3

4

Racj onalno śćgo spodarowania środkami finansowymi

0-3

§m stosunek kosztów osobowych do całościkosźów
zadańa, stosunek poniesionych nakładów do planowarrych
efektów)
(w

5

6

Dotychczasowe doświadczeńę oferenta w zakresie, którego
1oĘ czy zadanie publiczne

iczba uczestników obj ę§ch zadariem
z ofęĘ nie wynika, ile osób zostanie objętych zadaniem - 0 pkt,
do 20 osób - 1 pkt,

o

o
o
o

7

o
o
8

0-3

2I-50osób-2pkt,

powyżej 50 osób - 3 pkt
ptzez oferenta wkład osobowy w tym świadczenia
zy t praca społeczna członków
% wartości zadania- 1 pkt,
Yo do ljYo wartościzadania - 2 pkt
I},jIYy do 20%o wartości zadańa- 3 pkt
ż0,0l do 30% wartości zadania - 4 pkt
powyżei 30% - 5 phJ

Planowany
lrolontarius
o do 5
. 5,01

o

0-3

1-5

Planowany przęz oferenta udziń środków własnych lub
środków pochodzący ch z innych źródeł

1-5

Lącznie

31

o 10%-I5%-1pkt
o IS,jIYo - 20% -2 pkt
o 2a,01%o -25% - 3 pkt
o 25,0fń-30%-4pkt
o powyżej 30% - 5 pkt

9

Oferta:

1.

uzyskała / nie uzyskała * wymagane minimum 15 pkt

2.

rekomendowana / nie rekomendowana * do przyznania dotacji

Podpisr członkór,ł, Komisji Konkursowej

:

1.

2.
4.
5.

data i podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej

