WÓJT GMINY WIERZBICA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., póz. 450 ,
z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr 11-11/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
07 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności
pożytku publicznego na 2019 r.
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
GMINY WIERZBICA W 2019 ROKU
1. Rodzaj zadania
Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Gminie Wierzbica pod nazwą :
a) Propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach
piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach,
b)Współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla
okręgowego.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 66.000 zł.
3. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy ustawy z dnia
24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,
póz. 450, z późn. zm.).
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania wraz
z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące
działalność statutową w zakresie wyżej wymienionego zadania na terenie Gminy Wierzbica,
bądź na rzecz mieszkańców Gminy Wierzbica.
4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powinna być złożona na formularzu
zawartym w załączniku nr l do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., póz. 2057).
5. Ofertę muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta.
Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
6. Druk oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Wierzbica (pok. Nr 4) oraz ze strony
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http://ugwierzbica.biplubelskie.pl oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl
4. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania
publicznego.
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
5. Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, ul.

Włodawskal , 22-150 Wierzbica, pok. nr 16, lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
00
Termin składania ofert: do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 11 w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Konkurs ofert 2019 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie
Wierzbica" o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wierzbica.
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 12,00 w Urzędzie Gminy Wierzbica,
pok. Nr 17.
2. Rozpatrzenie i dokonanie wyboru ofert nastąpi do dnia 12 marca 2019 r.
3. Oferta, która nie będzie spełniała wymogów formalno-prawnych oraz złożona po terminie
pozostanie bez rozpatrzenia.
4. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta
Gminy Wierzbica.
5. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
b) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania przedstawiona
w ofercie;
c) poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, realizujących zadanie,
d )przy wniosku o wsparcie zadania- planowany przez oferenta udział finansowych środków
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków;
f) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten
cel środków.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica http//:ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica www.ugwierzbica.pl
7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku poprzednim zadania
publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty ze szczególnym uwzględnieniem
wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
- w 2018 r. realizowano zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :
a) propagowanie sportu, poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w treningach i zawodach
piłkarskich różnego szczebla oraz turniejach organizowanych w hali sportowej i na boiskach
b) współorganizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych szczebla
okręgowego.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 58.000 zł.
Zadanie nr 2
Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży
w sportach walki.
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.000 zł.
Szczegółowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (082)
569-32-66, tel./fax (082) 569-32-22.
Wierzbica, dnia 14 lutego 2019 r.

wó
Zdzistetw

l

