Elektronicznie podpisany przez:
Marceli Leonard Piekarek
dnia 24 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy
Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie
uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica
w roku 2021.
§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania opisanego w § 1 wynosi
5.000,00 zł.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica
Marceli Piekarek
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Załącznik do zarządzenia Nr 17/2021
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 24 lutego 2021 r.
Wójt Gminy Moszczenica
Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz Uchwały
Nr XXXI/280/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2021”
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021
I. Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Moszczenica w roku 2021.
II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w budżecie Gminy Moszczenica przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Do konkursu
w art. 3 ust. 3 ustawy.

mogą

przystąpić

organizacje

pozarządowe

oraz

podmioty

wymienione

2. Oferty powinny być sporządzone, pod rygorem odrzucenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2057). Dokumenty można pobrać ze
strony
https://www.gov.pl/web/pozytek/po-dniu-1-marca-2019-roku-wchodza-w-zycie-nowe-wzory-ofertumow-i-sprawozdan-czyli-podstawowych-dokumentow-systemu-zlecania-zadan-publicznych
3. Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść merytoryczną) kopię statutu
organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, wystawiony najwcześniej na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
c) wykaz podobnych zadań realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat,
d) oświadczenie oferenta o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku,
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
f) imienny wykaz kadry zatrudnionej przy realizacji zadania ze wskazaniem uprawnień.
5. Dotację mogą otrzymać podmioty, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu otwartego konkursu
ofert oraz ich oferty otrzymały pozytywną ocenę komisji konkursowej.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9013B743-B760-4CFB-AA20-B7354DB36963. podpisany

Strona 1

6. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania odbywać się będzie poprzez wsparcie
po zawarciu pisemnej umowy, przy czym dotacja Gminy Moszczenica nie może przekroczyć 98 % całkowitej
wartości zadania.
7. Dotacja nie może być wydatkowana na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących
realizacji zadania, np.:
a) działalność gospodarczą,
b) wynagrodzenia osób niezwiązanych z realizacją zadania,
c) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,
d) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
e) działalność polityczną i partyjną.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. na warunkach
określonych umową dotacji, na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, co oznacza w szczególności wykorzystanie
przyznanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem określonym szczegółowo w umowie, oszczędne
i celowe ich wydatkowanie oraz prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
i merytorycznych.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości,
dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w drodze negocjacji w przypadku przyznania dotacji
w innej wysokości niż wnioskowana.
V. Termin składania ofert
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w zamkniętej kopercie, z dopiskiem
„Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie
uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Moszczenica w roku 2021” w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1), ul. Kosowska 1 w terminie do
dnia 19 marca 2021 roku.
W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Moszczenicy, a nie
nadania oferty na poczcie.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1. Formalne:
1) Terminowość złożenia oferty;
2) Złożenie oferty na właściwym formularzu;
3) Zgodność zadania z celami statutowymi oferenta;
4) Podpisanie oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta;
5) Uprawnienie oferenta do złożenia oferty;
6) Kompletność złożonych załączników.
2. Merytoryczne:
1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
3) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub pozostałe podmioty będą realizować zadanie publiczne;
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4) Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych
źródeł na realizację zadania;
5) Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel
środków.
Termin
1. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2021 roku przez
Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Moszczenica.
2. Decyzję o wyborze podmiotu podejmie Wójt Gminy Moszczenica po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje odwołanie.
3. Wykaz oferentów, którym zostało przyznane wsparcie na realizację zadania zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Moszczenica.
Podmiot, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji
księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w pisemnej umowie o realizacji zadania.
VII. Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju
zrealizowanych przez Gminę Moszczenica w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 oraz związanych z nimi
kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
W roku 2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki,
krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
przekazano kwotę 5.000,00 zł (dofinansowanie przyznane Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły
Sportowe w Moszczenicy – umowa nr FPW.524.1.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.).
W roku 2018 na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki,
krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
przekazano kwotę 5.000,00 zł (dofinansowanie przyznane Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły
Sportowe w Moszczenicy – umowa nr PKW.524.1.2018 z dnia 19 marca 2018 r.).
W roku 2019 na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki,
krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
przekazano kwotę 5.000,00 zł (dofinansowanie przyznane Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły
Sportowe w Moszczenicy – umowa nr POD.524.1.2019 z dnia 20 marca 2019 r.).
W roku 2020 na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu turystyki,
krajoznawstwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy
przekazano kwotę 5.000,00 zł (dofinansowanie przyznane Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły
Sportowe w Moszczenicy – umowa nr POD.524.1.2020 z dnia 5 maja 2020 r.).
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