
 

1 

   O G Ł O S Z E N I E  
z dnia  11 lipca 2017r. 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu w 2017 r., które:  

a) zakładają współdziałanie mieszkańców gminy i miasta Sianów, dzięki któremu możliwe jest 
osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, 

b) wynikają z konkretnych potrzeb mieszkańców gminy i miasta Sianów w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu 

c) mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, rezultaty i rozsądne koszty realizacji, 
d) będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, 

ludzkie i finansowe. 
 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania zadań 
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
 
Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w  2017 wynosi 42 000 zł.  
 
II. Zasady przyznawania dotacji 
 
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1817 z późn. zm.). W przypadku złożenia ofert na łączną kwotę przewyższającą wysokość 
środków finansowych określonych w pkt. I, o wysokości dotacji i kolejności ich przyznania zdecy-
duje Gmina w oparciu o analizę ofert dokonanych przez Komisje Konkursową.  
 

III. Termin i warunki realizacji zadania 
 
1. Realizacja zadań nastąpi w 2017 roku i obejmować będzie okres wskazany w umowie. 
2. Podmioty, które będą składać ofertę na realizację zadań powinny posiadać niezbędne doświadcze-

nie oraz zasoby rzeczowe i osobowe zapewniające wykonanie zadania. 
3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji za-

dania powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość 
wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fi-
zyczną lub prawną) np. umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania lub in-
ne oświadczenia. 

 
IV. Termin i miejsce składania ofert 
 
Oferty na realizację zadań należy składać w formie pisemnej, zgodnie wzorem ofert zgodnym z rozpo-
rządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adre-
sem oferenta, z adnotacją „Konkurs sport”, w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Sianów (pok. 12) 
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Sianów ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, w nie-
przekraczalnym terminie do 2 sierpnia 2017r. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która 
wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową (decyduje data wpływu). 
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V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 
 
1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru.  
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Sianów. 
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując  złożone oferty do 
otrzymania dotacji, biorąc pod uwagę, w szczególności: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego;  
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania; 
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować 

zadanie publiczne; 
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania publicznego; 
5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną człon-

ków; 
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach 

poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 
oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

 
VI. Dotacje 
 
W roku 2016 na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Gmina Sianów 
przeznaczyła środki w wysokości 271 000 zł. W roku 2015 kwota ta wynosiła 240 000 zł. W 2016 r. 
udzielono 10 dotacji w wysokości od 8 000 zł do 58 000 zł. W roku 2015 udzielono 10 dotacji w wyso-
kości od 8 000 zł do 45 100 zł.  
 
 
 

Sianów, dnia 11 lipca 2017r.  


