Zarządzenie Nr 155/05
Burmistrza Łasku
z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) , art. 11 ust. 2, art.13 ustawy dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.
873; z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz.2135; z 2005 r. Nr 155, poz.
1298, Nr 169, poz. 1420 ) zarządzam , co następuje:
§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2006 w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zgodnie z ogłoszeniem o konkursie
stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia .
§2
W celu przeprowadzenia konkursu ofert powołuję komisję konkursową w składzie :
Przewodnicząca - Janina Kosman
Wiceprzewodnicząca - Wiesława Jasińska
Sekretarz - Beata Mielczarek
Członek - Izabela Smażek
Członek - przedstawiciel Forum Inicjatyw Pozarządowych
§3
Komisja przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ofert oraz
Regulaminem postępowania Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik Nr 2 do
niniejszego zarządzenia .
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej .
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku
(-)
mgr Jacek Pałuszyński
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr155/05
Burmistrza Łasku
z dnia 15.12.2005 r.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm./

BURMISTRZ ŁASKU
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wykonywanych na terenie Gminy
Łask w roku 2006 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w formie wspierania wykonania zadania
oraz zaprasza do składania ofert organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
I.

Rodzaj zadania :
1. organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach w ramach
współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportu i w różnych grupach
wiekowych.
2. organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych na terenie Gminy Łask oraz
współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej.
Celem zadań jest zapewnienie mieszkańcom gminy Łask uprawiania różnych dyscyplin
sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie i rozwój sprawności fizycznej oraz tworzenie
warunków do rozwoju kultury fizycznej.

II.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:
zadanie I.1. – ogółem 115.000 złotych z tego:
A. tenis stołowy – 25.000 zł
B. piłka nożna – 69.000 zł
C. piłka siatkowa – 12.000 zł
D. Karate – 4.000 zł
E. Inne dyscypliny sportu – 5.000 zł
zadanie I.2. – ogółem 15.000 złotych .

W przypadku nie rozdysponowania środków zgodnie z podanym podziałem przewiduje się
możliwość przesunięcia środków pomiędzy dyscyplinami sportu wymienionymi w zadaniu I.1 oraz
pomiędzy zadaniami I.1 i I.2.
Na realizację tego typu zadań przekazano następujące kwoty w formie dotacji:
• w r. 2005 na zadanie I.1 - 102.850 zł, na zadanie I.2 – 12.500 zł,
• w r.2004 na zadanie I.1 – 123.400 zł, zadanie I.2 w r. 2004 nie było realizowane.
III.

Terminy i warunki realizacji zadań:
1. Dofinansowanie zadań wymienionych w pkt. I.1. obejmuje okres od dnia podpisania
umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.
2. Dofinansowanie zadań wymienionych w pkt I.2. obejmuje okres trwania zadania i
będzie szczegółowo opisany w umowie.
3. Warunki realizacji zadania:
- realizacja zadań winna być prowadzona z najwyższą starannością
i zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami
- prowadzenie systematycznych zajęć szkoleniowych
- objęcie zadaniem jak największej liczby mieszkańców gminy
- zapewnienie zasobów rzeczowych i kadrowych do wykonania zadania

IV.

Zasady przyznawania dotacji:
1. Podstawą do przyznania dotacji jest :
a/ oferta organizacji pozarządowej wraz z wymaganymi załącznikami
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2.
3.
4.
5.

6.
V.

b/ocena oferty dokonana przez komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza
Łasku
Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji na realizację zadania
podejmuje Burmistrz Łasku.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przyznania dotacji mniejszej niż
wnioskowana.
W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana przewiduje się możliwość
przeprowadzenia negocjacji z oferentem, co do zakresu rzeczowego i kosztorysu
zadania.
Szczegółowe przeznaczenie dotacji zostanie określone w umowie .

Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 pok.14
w terminie do dnia 18 stycznia 2006 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć w kopercie z napisem „Konkurs ofert – upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu” na formularzu zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania /Dz. U. Nr 193, poz.
1891/ wraz z wymaganymi załącznikami, którymi są :
- aktualny odpis z rejestru / ważny 3-m-ce od daty wystawienia/
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok działalności
- statut
- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania
będącego przedmiotem oferty.
3. Oferta winna być złożona w oryginale, w przypadku załączników dopuszcza się kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do działania w
imieniu oferenta.
Wzór oferty dostępny także w pok. 14 Urzędu Miejskiego w Łasku w BIP Gminy Łask ,
na stronie www.lask.pl.

VI.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty
1. Procedurę otwarcia i wyboru ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez
Burmistrza Łasku na posiedzeniach zamkniętym, bez udziału oferentów w terminie
do 10 dni po upływie terminu składania ofert.
2. Po otwarciu ofert, na wniosek Komisji Konkursowej, przewiduje się możliwość
uzupełniania ofert i udzielania wyjaśnień, co do treści oferty.
3. Niezastosowanie się oferenta do wezwania Komisji do uzupełnienia oferty bądź
złożenia wyjaśnień co do treści oferty, wyklucza oferenta z dalszego postępowania
konkursowego.
4. Przewiduje się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty na realizację zadania.
5. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:
- merytoryczna wartość oferty, jej zbieżność z celami zadania
- dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców
- możliwość i jakość realizacji zadania / kwalifikacje kadry, zasoby rzeczowe,
dotychczasowe doświadczenia w realizacji tego typu zadania/
- szanse na kontynuację zadania w przyszłości
- koszt realizacji zadania
- ocena dotychczasowej współpracy z samorządem gminy Łask
W przypadku dużej ilości ofert dodatkowo może być brany pod uwagę termin
złożenia oferty.
6. Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisję Konkursową wraz z
propozycją dotacji podlegają zaakceptowaniu przez Burmistrza Łasku.
7. Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Łasku /I piętro/ w BIP oraz na stronie www.lask.pl.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 155/05
Burmistrza Łasku
z dnia15.12.2005 r.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej
§ 1.
1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniach zamkniętych,
bez udziału oferentów.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący a w przypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek
Komisji.
3. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób.
4. Obsługę administracyjno-techniczną Komisji zapewnia Wydział Edukacji, Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych – Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu
Miejskiego w Łasku.
§ 2.
1. Przed przystąpieniem do oceny ofert Komisja sprawdza:
1/ czy podmioty, które zgłosiły oferty, posiadają w swoim statucie zadania zgodne z
zakresem ogłoszonego konkursu. W przypadku braku takich zadań oferta pozostaje
bez rozpatrzenia.
2/ zgodność ofert z wymogami art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3/ zgodności oferty z zakresem ogłoszonego konkursu.
2. W przypadku braków w ofercie Komisja wzywa oferenta do ich usunięcia lub
wyjaśnienia treści oferty.
3. Niezastosowanie się oferenta do wezwania Komisji wyklucza go z dalszego
postępowania konkursowego.
§ 3.
1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują kryteria wskazane w
ogłoszeniu o konkursie i stosują oceny w skali 0-5 pkt.
2. Ocena końcowa danej oferty jest sumą wystawianych ocen cząstkowych.
3. Oferty uznane za najkorzystniejsze i wybrane przez Komisję Konkursową wraz z
propozycją kwoty dotacji zostają przedstawione do zaakceptowania Burmistrzowi
Łasku.
Łączna suma propozycji dotacji nie może przekraczać kwoty przeznaczonej do
rozdysponowania w konkursie.
4. Burmistrz Łasku podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji na
wsparcie poszczególnych zadań.
5. W przypadku:
- rezygnacji oferenta z całości bądź części przyznanej dotacji,
- nie rozdysponowania środków w postępowaniu konkursowym
niewykorzystane środki, bez odrębnego postępowania konkursowego, pozostają do
dyspozycji Burmistrza Łasku.
§ 4.
Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
§ 5.
Informacja o wynikach konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Łasku /I piętro/ w BIP oraz na stronie www.lask.pl.
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