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Swidnica,7 stycznia 2013 r.

Wójt Gminy Swidnica
oglasza otwarty konkurs
na wsparcie realizacji zadan gminy z zakresu

i

kultury fizycznej sportu w 2013 r.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 z pózno zm.)
oraz Uchwaly nr XXXIV/229/2012 Rady Gminy Swidnica z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie
przyjecia "Programu wspólpracy Gminy Swidnica z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami,
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie na 2013 r." Wójt Gminy Swidnica oglasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadan gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

l.

Rodzaj zadania.

Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wsród dzieci i mlodziezy
na terenie Gminy Swidnica poprzez organizacje szkolen sportowych w róznych dyscyplinach
(m.in. pilka nozna, pilka siatkowa, pilka reczna, tenis stolowy, lekkoatletyka, akrobatyka,
wspinaczka na sciance wspinaczkowej), organizacje zajec sportowych i rekreacyjnych pod
kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów, organizowanie turniejów sportowych na terenie
gminy wiejskiej, udzial w zawodach organizowanych w ramach wspólzawodnictwa sportowego,
organizacje otwartych dla mieszkanców gminy wiejskiej imprez sportowych i sportowo
- rekreacyjnych.

2. Wysokosc srodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.
Wysokosc srodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w roku 2013 r. wynosi
215 087,00-zl (slownie: dwiescie pietnascie tysiecy osiemdziesiat siedem zl) .

3. Zasady przyznawania dotacji:
l) Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych, po podpisaniu stosownej umowy z wylonionym oferentem.
2) Zlozenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokosci.
3) Wójt Gminy moze odmówic oferentowi wylonionemu w konkursie podpisania umowy
w przypadku ujawnienia nieznanych wczesniej okolicznosci podwazajacych wiarygodnosc
merytoryczna lub finansowa oferenta, a takze utraty zdolnosci do czynnosci prawnych przez
reprezentantów oferenta.
Wymagana wysokosc wkladu wlasnego - nie mniej niz 15% calkowitego kosztu zadania
publicznego.
Calkowity koszt zadania stanowi sume kwot dotacji, srodków finansowych wlasnych, srodków
finansowych z innych zródel oraz wkladu osobowego- w tym swiadczen wolontariuszy i pracy
spolecznej czlonków.

4. Termin i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania obejmuje okres po dacie podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r.
Szczególowe terminy i warunki realizacji zadania zostana okreslone w wiazacej strony umowie.
Oferent powinien posiadac niezbedne doswiadczenie w organizacji tego typu zadan oraz zasoby
rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostep do takiej bazy, a takze dysponowac

kadra zapewniajaca wykonanie zadania.
Oferenci, którzy nie maja mozliwosci samodzielnej realizacji zadania powinni podac w ofercie
informacje oraz zalaczyc do oferty dokumenty potwierdzajace mozliwosc wykonania tego zadania
we wspólpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (np. umowy).
Oferty o dotacje nalezy skladac na formularzu zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 201. Nr 6, poz. 25) wraz z zalacznikami.

Zalaczniki do oferty :
l) Uwierzytelniona kserokopia statutu z pieczecia instytucji zatwierdzajacej jego tresc oraz
kazdajego aktualizacje, lub kserokopie statutu podpisana przez osoby upowaznione.
2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub odpowiedni wyciag z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzajace status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujacych
3) Oswiadczenie pisemne oferenta, ze nie posiada zaleglosci finansowych w stosunku do
wlasciwego Urzedu Skarbowego oraz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
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5. Termin skladania ofert.
l) Termin skladania ofert - do 30 stycznia 2013 r. - decyduje data wplywu do Urzedu Gminy
Swidnica. Oferty wplywajace po terminie nie beda rozpatrywane.
2) Miejsce skladania ofert - Oferty nalezy skladac wraz z wymaganymi zalacznikami w
Urzedzie Gminy Swidnica ul. B. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica - Biuro Podawcze
stycznia 2013 r. do godz. 15.00
(parter) w nieprzekraczalnym
terminie do 30

w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: "Otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadan gminy z kultury fIZYczneji sportu w 2013 r. "
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty, termin dokonania wyboru oferty.
Oceny formalnej i merytorycznej zlozonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona
komisja konkursowa powolana przez Wójta Gminy w terminie do 4 lutego 2013 r.
Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje sie zapisem art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Swidnica po zapoznaniu sie z opinia komisji konkursowej.
Wynik konkursu ogloszony zostanie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszen w Urzedzie
Gminy Swidnica, na stronie internetowej Urzedu Gminy w zakladce NGO oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.swidnica.dolnyslask.pl. Dodatkowe informacje i wyjasnienia dotyczace
konkursu mozna uzyskac w Gminnym Osrodku Kultury Sportu i Rekreacji ul. B. Glowackiego 4
w Swidnicy tel. 74/8523067 wew. 312.

7. Zrealizowane w roku 2012 zadania publiczne z zakresu kultury fIZYczneji sportu
W 2012 roku wydatkowano
kwote 209 432 zl (slownie: dwiescie dziewiec tysiecy czterysta
trzydziesci dwa zlote zl.
Sporzadzil: K. Jas
Otrzymuja:
I. SPG
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