
ZARZADZENTE NR 84l2OLs
w6rra GMINY sruDztEN tcE

z dnia 25 listopada 2015 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacig
zadari publicznych w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1iu1st.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2073 r. poz. 594 ze zm.l oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17 , 79,

32, art. 5 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnoici poiytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2OI4 r. poz. 1118 ze

zm.) oraz Uchwaty Rady Gminy Studzienice Nr XXXVII/279/2014 z dnia 30 paidziernika 2014

r. w sprawie przyjqcia ,,Rocznego programu wsp6lpracy Gminy Studzienice z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziatalno6ci po2ytku

publicznego io wolontariacie na 2015 rok" W6jt Gminy Studzienice

zarzqdza, co nastepuje :

s1

Oglasza siq ll otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadari publicznych w zakresie:

a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej isportu,
b, ochrona i promocja zdrowia,

c. turystyka i krajoznawstwo.

2. Treii ogloszenia o otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik nr 1 do niniejszego

zarzqdzenia.
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Ogloszenie o konkursie publikuje siq:

a. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Studzienice,
b. na tablicy ogloszed Urzqdu Gminy w Studzienicach,

c. na stronie internetowej Gminy Studzienice.
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Zafqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 84/2015
W6jta Gminy Studzienice
z dnia 25 listooada 2015r.

WOJT GMINY STUDZIENICE

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 6, 16, 17,t9,32, art.5ust. Li4,art.11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednofity: Dz. U. z 2OI4 r. poz. I7I8 ze zm.) oraz stosownie do Uchwaty Rady Gminy
Studzienice Nr XXXVII/2l9/2014 w sprawie przyjqcia ,,Rocznego programu wsp6tpracy Gminy
Studzienice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o dzialalnoici po'ytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"

ogfasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadafi
publicznych Gminy Studzienice w 2015 roku.

l. Rodzaje zadafi i wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych

na ich realizacje

Konkurs obejmuje nastepujQce rodzaje zadaf publicznych:
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w kt6rym przyjQto

nastQpujQce dzialania:
a. anga2owanie dzieci i mlodzie2y szkolnej oraz pozaszkolnej do r62norodnych

form aktywnoSci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia
sprawno5ci i zainteresowai sportowych,

b. propagowanie oraz rozw6j sportu poprzez prowadzenie sekcji pilki no2nej,

tenisa stotowego, judo i lekkiej atletyki,
c. organizowanie innych sekcji sportowych zgodnie z potrzebami o(az

zainteresowan iami dzieci, mtodzie2y idoroslych z gminy.

d. popularyzacja sportu przez organizacjq lokalnych i ponadlokalnych imprez
sportowych i sportowo - rekreacyjnych oraz zajq(, treningowych skierowanych
do mieszkaric6w Gminv.

Wysoko6i Srodk6w z bud2etu Gminy planowanych na realizacjq tego zadania w ll
otwartym konkursie ofert wynosi 1.000.00 zt. W roku 2014 na realizacjq tego zadania
przeznaczono lqcznie 32.000,00.

2. Ochrona i promocja zdrowia, w kt6rych przyjQto nastepujAce dzialania:
a. organizowanie zajqi psychoruchowych dla dzieci imlodzieiy,
b. profilaktyka i promocja zdrowia wir6d dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
c. wspieranie dziala6 promujqcych zdrowy styl 2ycia.



7.

UWAGA! Dopuszczalne jest zloienie jednego kompletu powyiszych zalqcznik6w bez

wzglqdu na liczbq skladanych ofert, przy czym zgodnie z ust. 7 podmioty, kt6re
skladajq kilka ofert powinny zloiyd kaidq ofertq odrgbnie.

4. Oferta oraz dokumenty bqdqce jej zatqcznikami dla swej waino6ci powinny byi
opatrzone datq, pieczqciq oraz podpisem os6b uprawnionych do reprezentacji
podm iotu skladajqcego ofertq.
W przypadku zloienia kserokopii wymienionych powy2ej dokument6w, powinny

one zostai potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem przez osoby uprawnione do
reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertq.
Formularz oferty dostqpny jest tak2e w siedzibie Urzqdu Gminy w Studzienicach

oraz na stronie internetowej: bip.studzienice.pl.
Podmioty, kt6re skladaja kilka ofert w konkursie - powinny zio2yi kaidq ofertq
odrqbnie.
Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidiowo wypelnione lub

zloione po terminie bqdq rozpatrywane tylko w uzasadnionych przypadkach.

V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

1. RozstrzygniQcie konkursu ofert nastapi w ciqgu 2 tygodni od terminu skladania ofert
okre5lonego w rozdziale lV ust. 1 ogloszenia.

2. Propozycji podzialu 6rodk6w dokona Komisja Konkursowa powotana przez W6jta

Gminy Studzienice. Komisja bqdzie brala pod uwagq w szczeg6lnolci:

a. kompletnoSi ofert, zawarto6i merytorycznQ projektu,

b. wymierne korzy6ci dla spoleczno6ci lokalnej,

c. zasiqg oddzialywania przedsiqwziqcia,

d. mo2liwoii realizacji zadania przez oferenta, do6wiadczenie w organizacji teSo

typu zadari, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizator6w,

e. zasadno5i i rzetelnoii okreilenia koszt6w projektu - przejrzystoSd kalkulacji

koszt6w realizacji zadania w odniesieniu do z zakresu rzeczowego zadania,

szczeg6lnie w czq5ci, kt6ra ma byd finansowana z dotacji, a tak2e wysoko6d

Srodk6w wtasnych i pozyskanych od innych podmiot6w,

f. rzetelnoii i doiwiadczenie podmiotu - analiza i ocena realizacji zadafi

zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowodd i jakosd

rozliczen ia otrzymanych dotacji.
3. Decyzjq o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie W6jt Gminy Studzienice.

4. Poszczeg6lnym podmiotom mo2e byd przyznana wiqcej ni2 jedna dotacja.

5. Od decyzji W6jta w sprawie wyboru ofert iudzielenia dotacji nie stosuje sie trybu
odwolania.

6. Ka2dy mo2e 2qdad uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7. Podpisanie um6w z podmiotami nastQpi po rozstrzygnieciu konkursu ofert.
8. Wyniki konkursu: wykaz podmiot6w, wysoko5i przyznanej dotacji i cel zostana

zamieszczone na tablicy ogloszeri w Urzqdzie Gminy w Studzienicach, w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzqdu Gminy Studzienice pod adresem

http://bip.studzienice. pl oraz na stronie internetowej Gminy www.studzien ice.pl.
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