
W6jt Gminy Lipnik 
woj. Swi^tokrzyskie 

27-540 Lipnik Zarz^dzenie nr 10/2014 
Wojta Gminy Lipnik 

z dnia 13 lutego 2014r. 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacji w roku 2014 zadania publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej. 

Na podstawie art.l 1 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 
5,9,10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 z pozn. 
zm.) oraz w zwi^zku z uchwal^ Nr XXXlX/338/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 
2013 roku w sprawie przyj^cia Programu wspotpracy Gminy Lipnik z organizacjami 
pozarz^dowymi oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego w 2014 
roku zarz^dza si? co nast^puje: 

§ 1 
1. Oglasza si i otwarty konkurs na realizacji w 2014 roku zadania publicznego gminy w 

zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 
2. Zadanie o ktorym mowa w ust.l, szczegolowe informacje dotycz^ce warunkow jego 

realizacji oraz tryb i kryteria wyboru oferty zawiera „Ogloszenie o otwartym konkursie ofert 
na realizacji w 2014 roku zadania publicznego gminy w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej" stanowi^ce zal^cznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 

3. W otwartym konkursie ofert mogq uczestniczyc organizacje, podmioty i jednostki, o ktorych 
mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie 
( z wylqczeniem podmiotow wymienionych w art. 3ust. 4 tej ustawy) zwane dalej 
„Organizacjami" 

§ 2 

1. Wyboru oferty dokona komisja konkursowa w skladzie ustalonym odribnym Zarz^dzeniem 
Wojta Gminy Lipnik. 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg kryteriow ustalonych w karcie oceny oferty 
stanowi^cej zal^cznik nr 2 do niniejszego zarz^dzenia. 

§3 

Ogloszenie stanowi^ce zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia zamieszcza sii na tablicy ogloszen, 
Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie intemetowej Urzidu Gminy w Lipniku. 

§4 

Wykonanie zarz^dzenia powierza si i inspektorowi do spraw dowodow osobistych. 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Wojt Gminy Lipnik Zai^cznik nr 1 do 
woj. Swi^tokrzyskie zarz^dzenia nr 10/2014 

27-540 Lipnik Wojta Gminy Lipnik 
zdnia 13 lutego 2014r. 

Ogloszenie 
o otwartym konkursie ofert na realizacj? w 2014 roku zadania publicznego gminy 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 201 Or. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.) oraz w zwi^zku z uchwal^ 
Nr XXXlX/338/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22 listopada 2013 roku 

w sprawie przyj^cia Programu wspotpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarz^dowymi 
oraz innymi podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego w 2014 roku informuji 

o mozliwosci skladania ofert na realizacji nast^puj^cych zadan w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej 

I . 1. Rodzaj zadania publicznego, termin i warunki jego realizacji oraz wysokosc srodkow 
publicznych przeznaczonych na jego realizacj^: 

Rodzaj zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Tytul zadania Organizacja szkolenia sportowego z zakresu pilki noznej dla dzieci, mlodziezy i 
dorosfych z terenu gminy Lipnik 

Termin 
realizacji 

17.03.2014-30.11. 2014 r. 

Szczegolowe 
warunki 
realizacji 
zadania 

Specjalistyczne szkolenie sportowe w szczegolnosci obejmie: 

- utrzymanie i wynajem obiektow sportowych do prowadzenia zaj^c 
treningowych,oraz rozgrywania meczy pilkarskich, 

- prowadzenie zaj^c szkoleniowych i treningowych dwa razy w tygodniu po 
dwie godziny w poszczegolnych grupach wiekowych, przez uprawnionego 
trenera 

- udzial w rozgrywkach sportowych w ramach wspoizawodnictwa sportowego 
organizowanego przez Swi^tokrzyski Zwi^zek Pilki Noznej w Kielcach, 

- udzial w tumiejach kontrolnych i meczach sparingowych /mecze wyjazdowe i 
stacjoname/, 

- zakup niezbidnego specjalistycznego sprz^tu i odziezy sportowej. 

Udzielona dotacja moze bvc przeznaczona na: 

Szczegolowe 
warunki 
realizacji 
zadania 

-sprz^t sportowy 
-ubezpieczenie zawodnikow 
-badania lekarskie zawodnikow 
-wynagrodzenie trenera 
-delegacje s^dziowskie 
-srodki spozywcze i chemiczne w wysokosci do 5% wnioskowanej dotacji 
-transport zawodnikow 
- utrzymanie stadionu 
-wynagrodzenie ksi^gowej w wysokosci do 5% wnioskowanej dotacji. 

Wysokosc srodkow 
przeznaczonych 
przez gmin? 
na realizacji 
zadania w 2014 r. 

30.000 zl 

2. Podmiotami prowadz^cymi dzialalnosc pozytku publicznego uprawnionymi do ziozenia oferty sq: 
1) organizacje pozarz^dowe; 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj^ce na podstawie przepisow o stosunku 
Panstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Pahstwa do 



innych kosciolow i zwi^zkow wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnosci sumienia i 
wyznania, jezeli ich cele statutowe obejmuj^ prowadzenie dzialalnosci pozytku 
publicznego; 

3) stowarzyszeniajednostek samorz^du terytorialnego; 

4) spoldzielnie socjalne; 

5) spolki akcyjne i spolki z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ oraz kluby sportowe, 
b^d^ce spolkami. 

3. Zlecenie realizacji zadania b^dzie mialo form? powierzenia wykonania zadania poprzez 
udzielenie dotacji na realizacji zadania. 

4. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomi^dzy Gminq Lipnik 

a podmiotem wylonionym w drodze konkursu. 

5. Termin realizacji zadania ustalony zostanie w umowie i nie moze bye dluzszy niz od 

chwiU podpisania umowy na realizacji zadania do 31.12.2014r. 

6. Zadanie powinno bye realizowane na rzecz mieszkahcow Gminy Lipnik z najwyzsz^ 
starannosci^, zgodnie z zawart^ umow^ oraz z obowi^zuj^cymi standardami i przepisami, 
w zakresie opisanym w ofercie. W trakcie realizacji zadania zmiany rzeczowe i finansowe 
bid^ dokonywane na podstawie pisemnych aneksow do umow. 

7. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgloszonych ofert na realizacji zadania 
przekroczy wysokosc srodkow przeznaczonych na wsparcie tego zadania, organizator 
konkursu zastrzega sobie mozliwosc przydzielenia odpowiednio nizszego dofinansowania, 
stosownie do posiadanych srodkow. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmniejszenia 
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentow, mog^ oni zlozyc 
oswiadczenie, ze nie bid^ oni zwi^zani zlozonymi ofertami. 

8. Zastrzega sii mozliwosc powierzenia realizacji zadania lub jego czisci wiicej niz 
jednemu podmiotowi. 

Termin skladania ofert: 

Oferty zgodne ze wzorem okreslonym w rozporz^dzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 15 grudnia 201 Or. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotycz^cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania /Dz.U. Nr 6, poz. 25/ nalezy skladac w sekretariacie Gminy w Lipnik lub poczt^ 
(liczy si i data wptywu) na adres: Urz^d Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik w 
zamkniitych kopertach z dopiskiem : Oferta na realizacji zadania publicznego 
na 2014 rok tytul zadania „ ", w 
nieprzekraczalnym terminie 21 dni licz^c od daty ukazania si i ogloszenia. 

Do oferty nalezy dol^czyc, poswiadczon^ za zgodnosc z oryginalem, kopii aktualnego 
odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji. 

1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

Rozpatrzenie i wybor ofert nast^pi w terminie 14 dni od uplywu terminu skladania ofert. 

2. Oferty ocenia, powotana przez Wojta Gminy, Komisja Konkursowa, ktora 
dokonuje wyboru ofert w oparciu o nastipuj^ce kryteria (zgodnie z kart^ oceny 
oferty, stanowi^c^ zalqcznik do ogloszenia: 

- zgodnosc oferty z warunkami konkursowymi 



wartosc merytoryczna, w szczegolnosci sposob naboru uczestnikow, formy realizacji, 
zaktadane rezultaty i sposob icti oceny, liczba beneficjentow, do ktorych skierowane jest 
zadanie. 

kwalifikacje i doswiadczenia osob bezposrednio zaangazowanych w realizacji 
zadania 

zasoby lokalowe i sprz^towe oferenta odpowiednie do realizacji zadania 

koszt realizacji projektu, ze szczegolnym uwzglidnieniem stawek i kosztow 
wynagrodzeh 

wysokosc wkladu wlasnego na realizacji zadania w porownaniu z wnioskowana 
kwot^ dotacji 

korzystanie z innych zrodet finansowania zadania 

zaangazowanie wolontariuszy w realizacji zadania 

wspotpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania 

dotychczasowa wspotpraca oferenta z Gmin^ Lipnik 

starannosc w przy goto waniu dokumentacji ofertowej 

IV. Informacja o wysokosci srodkow publicznych przeznaczonych na realizacji tego 
samego rodzaju zadania pochodz^cych z dotacji Gminy Lipnik w poprzednich latach: 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu rok 2013 - 3 0 000,00 zt. 

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna. 

Powyzsze ogloszenie zostato podane do publicznej wiadomosci na tablicy ogloszen w 
Urzidzie Gminy w Lipniku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzidu Gminy w Lipniku (pod 
adresem: bip.lipnik.pl) oraz stronie intemetowej Gminy Lipnik: www.lipnik.pl . 

Szczegolowe informacje mozna uzyskac w Urzidzie Gminy Lipnik, po 
tel. 15 8691419, wew.52 

Lipnik, 13.02.2014r. 

lt)32. 



Zal^cznik nr 2 do 
zarz^dzenia nr 10/2014 
Wojta Gminy Lipnik 
zdnia 13 lutego 2014r. 

KARTA OCENY OFERTY 

1. Nazwa oferenta: 

2. Data wplj'wu oferty 
3. Nazwa zadania: 

W6jt Gminy Lipnik 
woj. Swi^tokrzyskie 

27-540 Lipnik 

4. Oferta ZAWIERA/ NIE ZAWIERA brakow formalnych * 
5. Oferta jest ZGODNA/ NIEZGODNA z warunkami konkursowymi * 
5. Oferta ZOSTALA ZAKWALIFIKOWANA/ NIE ZOSTALA ZAKWALIFIKOWANA * do II 
etapu 
* niepotrzebne skreslic 

L.p. Kryteria oceny oferty Ocena (max.80 pkt) 

1. Wartosc merytoryczna, w szczegolnosci sposob naboru 
uczestnikow, formy realizacji, zakladane rezultaty i sposob ich 
oceny, ilosc beneficjentow (0 - 20 pkt) 

2. Kwalifikacje i doswiadczenia osob bezposrednio zaangazowanych w 
realizacji zadania (0-10) 

3. Zasoby lokalowe i sprz^towe oferenta odpowiednie do realizacji 
zadania (0 - 5pkt) 

4. Koszt realizacji projektu, ze szczegolnym uwzglidnieniem stawek i 
kosztow wynagrodzeh ( 0 - 1 0 pkt) 

5. Wysokosc wkladu wlasnego na realizacji zadania w porownaniu z 
wnioskowana kwot^ dotacji ( 0 - 5 pkt) 

6. Korzystanie z innych zrodel finansowania zadania ( 0 - 1 0 pkt) 

7. Zaangazowanie wolontariuszy w realizacji zadania ( 0 - 5 pkt) 

8. Wspolpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 pkt) 
9. Dotychczasowa wspolpraca oferenta z Gmin^ Lipnik (0-5 pkt) 

10. Starannosc w przy goto waniu dokumentacji ofertowej (0-5 pkt) 

RAZEM: 

Podpis oceniaj^cego 


