WÓJT GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536) oraz na podstawie uchwały Nr VIII/60/15 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

1. Konkurs adresowany jest do:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu,
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne podległe
Gminie Lipce Reymontowskie lub przez nią nadzorowane.
2. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:
1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa
sportowego w dziedzinie piłki nożnej.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r.: 40.000 zł
Termin realizacji zadania: 1styczeń do 31 grudnia 2016 roku
Warunki realizacji zadania:
-miejsce realizacji zadania: gmina Lipce Reymontowskie

3. Zasady przyznawania dotacji
Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane – przez Wójta
Gminy Lipce Reymontowskie - oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego
konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową
działającą na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Lipce Reymontowskie w
sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i

innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2015 .
Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu
umowy.

4. Termin składania ofert
1) oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na zadania pożytku
publicznego na 2016 rok”
w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 24,
96-127 Lipce Reymontowskie w terminie do dnia 8 marca 2016 roku do godz. 15:00.
2) do oferty powinny być dołączone następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
2) statut;
3) nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

5. 1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
przedstawiona w ofercie,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
4) przy wniosku o wsparcie zadania – planowany przez oferenta udział finansowych
środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania
publicznego,
5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i
pracę społeczną członków,
6 ) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z
uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na
ten cel środków
5. 2. otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Lipcach Reymontowskich, natomiast rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia
10 marca 2016 roku.
5. 3. wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja konkursowa
5. 4 . o wyborze realizatora zadania podmioty zostaną powiadomione pisemnie

6. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie
w Lipcach Reymontowskich ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Gminy Lipce
Reymontowskie pod adresem: www.lipcereymontowskie.pl
7. Gmina Lipce Reymontowskie w 2015 roku na realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowała kwotę 40.000 zł .

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej gminy Lipce Reymontowskie oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lipce
Reymontowskie ul. Reymonta 24.

Wójt Gminy
Jerzy Czerwiński

