
 
Burmistrz Zdzieszowic

działając  na  podstawie  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  poz.  873; z 2004 r.  nr 64,  poz. 593, nr 116, 
poz.  1203  i  Nr  210  poz.  2135)  oraz  uchwały  nr  XXVIII/  194/  05   Rady  Miejskiej 
w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2005 r.  w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy 
Zdzieszowice  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  organizacjami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2005.

OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT

dla  organizacji  pozarządowych  i  innych  podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku 
publicznego na realizację zadania w zakresie  „organizowania zawodów sportowych o zasięgu 
gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa|”.

 

I. Rodzaj zadania:
Zadanie polega w szczególności na umożliwieniu mieszkańcom gminy Zdzieszowice udziału 
w zorganizowanych rozgrywkach piłki nożnej.
1.   W konkursie mogą brać udział:

1) organizacje  pozarządowe  nie  będące  jednostkami  sektora  finansów  publicznych, 
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia 
zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na 
podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 
ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych  Kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  gwarancji  wolności  sumienia 
i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  pożytku 
publicznego.

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4) jednostki  organizacyjne  podległe  organom  administracji  publicznej  lub  przez  nie 

nadzorowane.
2.   Warunki, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4

2) oferent  musi  posiadać  możliwości  organizacyjne,  kadrowe  oraz  odpowiednie 
doświadczenie,

3) oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy Zdzieszowice.
3.   Nie  mogą  ubiegać  się  o  środki  finansowe  na  realizację  zadania  podmioty  podlegające 
sankcji z art. 93 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami.)

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 33.000 zł.
2. Wymagany wkład własny 20% (środki finansowe, wkład wolontariatu, szkolenia, treningi 

i inne). 



III.  Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja będzie przekazywana w transzach w terminach szczegółowo uzgodnionych przez 

strony.
2. Przekazywanie kolejnej transzy nastąpi po przyjęciu rozliczenia z wydatkowania transzy 

poprzedniej przez Burmistrza Zdzieszowic.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
3. Termin realizacji zadania : do 30 listopada 2005 r.
4. Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Zdzieszowice oraz inne ośrodki sportowe na 

terenie całego kraju.
5. Zadania winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi przepisami.
6. Zadania należy realizować w taki sposób by działaniami objęta była jak największa liczba 

uczestników,
7. Szczegółowe  warunki  realizacji  zadania  zostaną  określone  w  umowie  na  wykonanie 

zadania publicznego

V. Termin i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert mija w dniu 10 czerwca 2005 r. o godz. 10.00
2. Oferta  powinna  być  złożona  na  formularzu  zgodnym  z  załącznikiem  nr  1  do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o  wykonanie  zadania  publicznego i  wzoru  sprawozdania  z  wykonania  zadania  (Dz.  U. 
Nr  193,  poz.  1891)  oraz  zawierać  informacje  o  których  mowa  w  art.  14  ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
4. Oferty  wraz  z  wymaganymi  załącznikami  należy  złożyć  na  adres:  Urząd  Miejski 

ul  B.  Chrobrego 34,  47-330 Zdzieszowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zadania 
z zakresu sport – piłka nożna”.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty
1. Oceny  zgłoszonych  ofert  dokonywać  będzie  powołana  przez  Burmistrza  Zdzieszowic 

Komisja Konkursowa. Oferty nie spełniające warunków formalnych nie będą rozpatrywane.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca 2005 r.
3. Złożenie oferty o środki finansowe z budżetu Gminy nie gwarantuje przyznania środków 

w wysokości, o którą występuje oferent.
4. W ocenie i przyznawaniu środków będą brane tylko te drużyny, w których co najmniej 80% 

zgłoszonych zawodników będzie zameldowanych w gminie Zdzieszowice.
5. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) ilość drużyn w danej klasie rozgrywek
• Trampkarze - 1 drużyna - 5 pkt.
• Juniorzy I LO - 1 drużyna - 5 pkt.
• Juniorzy II LO - 1 drużyna - 5 pkt.
• Juniorzy klasa „A” - 1 drużyna - 5 pkt.
• Seniorzy liga Okręgowa - 1 drużyna - 4 pkt.
• Seniorzy klasa „A” - 1 drużyna - 4 pkt.
• Seniorzy klasa „B” - 1 drużyna - 4 pkt.



b) sposób przydzielania środków finansowych na prowadzenie danego zadania

Seniorzy 
kl. okręgowa

Seniorzy 
kl. A

Seniorzy 
kl. B

Juniorzy 
I liga 

Juniorzy 
II liga

Juniorzy 
kl. A

Trampkarze 

do
 5.500

do 
4.500

do
3.500

do 
3.500

do
 2.800

do 
2.200

do 
2.000

Poszczególnym ofertom zostaną  przydzielone  środki  finansowe według  klucza  określonego 
w punkcie b) do wyczerpania środków przeznaczonych na zadanie, z uwzględnieniem kwot 
wnioskowanych środków.
6.   Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Zdzieszowic na 

wniosek  Komisji  rozpatrującej  oferty  i  po  uzyskaniu  opinii  właściwej  merytorycznie 
Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

7.    Informacja  o  wynikach  konkursu  zostanie  ogłoszona  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice. 

 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego 

rodzaju  i związanych z nimi kosztach (zakres informacji określa art. 13 
ust. 2 pkt 7 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

1. W roku  2004  zrealizowano  1  zadanie,  na  które  przekazano  organizacji  pozarządowej 
kwotę 30.000 zł

2. W roku 2005 zadanie, o którym mowa, dotychczas nie zostało zrealizowane.

VIII. Wymagane załączniki:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok budżetowy 2004,
3. Kopia  statutu  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę  upoważnioną 

z ramienia oferenta,
4. Oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonywania zadań 

programowych zgłoszonej oferty,
5. Dokumenty poświadczające spełnienie warunku, o którym mowa w tytule I ust.3 pkt1 i 2.


	OGŁASZA
	V. Termin i warunki składania ofert
	do
	 5.500

