Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2021
Wójta Gminy Susiec z dnia 23 grudnia 2021r.

Wójt Gminy Susiec
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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy
o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.

1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
a) szkolenie sportowe w szczególności dla dzieci i młodzieży,
b) popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportowych propagujących zdrowy styl życia,
c) organizowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej w rozgrywkach ligowych,
d) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.
2. Na realizację zadania przewidziana jest kwota 75 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
3. Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:
a) do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku
w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy bądź dla mieszkańców gminy Susiec,
b) oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
i Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
Druki ofert wraz z wnioskami o przyznanie dotacji ze środków publicznych dostępne są
w siedzibie Urzędu Gminy Susiec pok. nr 14, opublikowane są także na stronie internetowej Urzędu Gminy
Susiec http://susiec.pl/index.php/druki-do-pobrania.
c) Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
4. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadania w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej winny być wykonane
do dnia 31 grudnia 2022 roku.
5. Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadania należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Susiec, pok. Nr 12,
22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 2, lub przesłać pocztą pod wskazany adres w terminie
do dnia 14 stycznia 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2022 r.”
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Oferty rozpatruje i ocenia Komisja powołana przez Wójta Gminy Susiec biorąc pod uwagę
następujące kryteria:
a) zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs
oraz celami statutowymi oferenta;
b) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,
doświadczenie, dotychczasową współpracę wnioskodawcy z samorządem;
c) ocena spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem
rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem;
d) finansowe koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji pod kątem
ich celowości, efektywności wykonania oraz udział środków własnych i innych źródeł finansowania;
e) sprawdzenie oferty pod względem rachunkowym;
f) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, a także przewidziana
liczba odbiorców;
Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
7. W roku 2021 zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizował Ludowy Klub Sportowy „LKS
SZUMY” kosztem 75 000 zł. (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy zł) Kwota ta w całości była dotacją Urzędu
Gminy Susiec.
8. Uruchomienie środków na realizację zadania w 2022 r. nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Wójtem Gminy Susiec, a Wnioskodawcą.
Susiec, dn. 23.12.2021r.

Wójt Gminy
Zbigniew Naklicki
/podpisano elektronicznie/

