Załącznik
do Zarządzenia Nr 49/2018
Wójta Gminy Stryszów
z dnia 27.12.2018 r.

REGULAMIN
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2019 r.
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

I. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.
2077 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 12 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Samorządu Gminy
Stryszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 r.
II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
Uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450
z późn. zm).
III. Przedmiot konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży tj:
1) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym,
ponadgminnym i powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku
dzieci i młodzieży, (np. turnieje, wyścigi kolarskie, rozgrywki międzyszkolne,
itp.);
2) organizację innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy
Stryszów (dzieci, młodzieży oraz seniorów), w tym zajęć fitness, kursów nauki
jazdy na nartach, kursów nauki pływania itp.;
3) aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji w tym
organizację szkolenia sportowego dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sekcjach
sportowych; organizację współzawodnictwa w różnych sekcjach sportowych;
4) organizację szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, promocji
zdrowego stylu życia.
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IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs:
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży wynosi 32 000,00 zł.
V. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
2. W konkursie ofert biorą udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
3. Organizacja uprawniona może złożyć jedną ofertę na realizację zadań z zakresu
objętego przedmiotowym konkursem.
4. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Stryszów po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej, która dokonuje oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań
i priorytetów określonych w Rocznym Programie Współpracy Samorządu Gminy
Stryszów z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
5. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Wójt Gminy w drodze
odrębnego zarządzenia.
6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej, bez
zbędnej zwłoki zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania
publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Wzór umowy
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
7. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego niezbędnego do
przyjęcia dotacji.
VI. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży wyłonieni wykonawcy mogą realizować w okresie od
1 lutego 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji lub powierzenia
wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.
3. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazana z budżetu
Gminy Stryszów na rzecz wykonawcy na podstawie umowy określonej w art. 16
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego
wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) z uwzględnieniem
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016
r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz.
1300).
4. Wójt Gminy Stryszów dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
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3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach
umowy.
5. Podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z części lub całości realizacji
zadania publicznego według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300). Wzór sprawozdania
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
VII.

Termin składania ofert

1. Oferty można składać:
1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Stryszowie (pok. Nr 2);
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stryszów, 34-146
Stryszów 149;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@stryszow.pl pod
warunkiem opatrzenia oferty wraz z załącznikami bezpiecznym podpisem
elektronicznym.
2. Oferty należy złożyć do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 1530. O zachowaniu
terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
3. Podmiot zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru określonego
Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016,
poz. 1300). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru
ofert.
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu
konkursowym.
2. W przypadku, gdy suma dofinansowania wybranych ofert przekracza wysokość
środków określonych w pkt. IV Regulaminu konkursu, organizator konkursu zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych środków.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, zawierające odpowiedzi
na wszystkie pytania oraz złożone według obowiązującego wzoru, w terminie
określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, tj. komputerowo, pismem
maszynowym lub ręcznym drukowanym. Nie należy zmieniać układu pytań.
5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o kryteria
formalne i merytoryczne stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na pokrycie wydatków nie związanych
z realizacją zadania będącego przedmiotem oferty tj.:
1) remonty budynków,
2) zakupy gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,
5) działalność polityczną.
7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2019 r.
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8. Oferty nie spełniające wymagań określonych niniejszym regulaminem podlegają
odrzuceniu, o czym Wójt Gminy zawiadamia pisemnie wnioskodawców.
9. Z wnioskodawcami Wójt Gminy (albo osoba przez niego upoważniona) może
prowadzić negocjacje w zakresie dotyczącym:
1) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania, wynikającego z oferty;
2) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do
dofinansowania dotacją z budżetu Gminy Stryszów;
3) przesunięć między pozycjami kosztorysu proponowanymi do finansowania dotacją
z budżetu gminy Stryszów;
4) zmniejszenie albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją
z budżetu Gminy Stryszów.
Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert. Oferta
zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta
ostateczna.
10. Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę zarządzenia Wójta Gminy
Stryszów, które podlega ogłoszeniu na zasadach z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) tj. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń w urzędzie gminy i na stronie internetowej gminy: www.stryszow.pl
11. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty konkursowe zostaną powiadomione pisemnie
o rozstrzygnięciach konkursu.
12. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
13. Podmiot może odstąpić od realizacji zadania w przypadku przyznania dotacji niższej
niż oczekiwana w ofercie.
14. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, a podmiot podejmuje
się realizacji zadania, wówczas może on zmniejszyć zakres rzeczowy zadania
zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i dostosowując kosztorys do
przyznanej dotacji. W takim przypadku podmiot przed zawarciem umowy
zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanej oferty w tym zaktualizowanego
harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby
upoważnione.
IX.

Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Stryszów w roku ogłoszenia
konkursu i w roku poprzednim o charakterze odpowiadającym rodzajowi
zadań, będących przedmiotem powyższego konkursu:

1. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Stryszów w roku ogłoszenia konkursu:
rok 2018.

Nr oferty

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota
dotacji
zł

KPP.524.1.1.2017

Ludowy Klub Sportowy
"Chełm" Stryszów

"Sportowe wakacje, Gminne Święto
Sportu, Chełm - Cup"

5 000,00

KPP.524.1.2.2017

Klub Karate MAWASHI

Prowadzenie szkoleń dla dzieci i
młodzieży w Gminie Stryszów

2 000,00
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KPP.524.1.3.2017

Uczniowski Klub Sportowy
RESPEKT w Dąbrówce

"Pływać każdy może" - nauka
i doskonalenie umiejętności
pływackich

2 300,00

KPP.524.1.4.2017

Uczniowski Klub Sportowy
"CYKLISTA" Stronie
Uczniowski Klub Sportowy
"PASJONAT" Zakrzów

Organizacja II eliminacji w ramach XI
Edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

6 000,00

KPP.524.1.5.2017

Stowarzyszenie na Rzecz
Upowszechniania Kultury
Fizycznej i Sportu ALPS
Wadowice

"Jak ryba w wodzie" - nauka i
doskonalenie umiejętności pływackich

1 980,00

KPP.524.1.6.2017

Uczniowski Klub Sportowy
Tajfun Stryszów

"Już pływam" - nauka i doskonalenie
umiejętności pływackich

2 700,00

KPP.524.1.7.2017

Ludowy Klub Sportowy
"Żarek" Stronie

Organizacja Mistrzostw Małopolski,
XIX Ogólnopolskiego Wyścigu w
Kolarstwie Przełajowym o Puchar
Wójta Gminy Stryszów

5 000,00

KPP.524.1.8.2017

Stowarzyszenie
JOGA DLA ZDROWIA - Organizacja
Mieszkańców i Sympatyków
zajęć Joga dla mieszkańców gminy
Wsi Leśnica
Stryszów

2 500,00

KPP.524.1.9.2017

Uczniowski Klub Sportowy
AQUILA Stryszów

Organizacja udziału w zawodach
kolarskich(konkurencja BMX) dla
dzieci i młodzieży z Gminy Stryszów

1 820,00

KPP.524.1.10.2017

Stowarzyszenie Koła
Gospodyń Wiejskich w
Łękawicy

"Promocja zdrowego i aktywnego
stylu życia w Łękawicy - doskonalenie
umiejętności pływania"

2 700,00

OGÓŁEM

32 000,00

2. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Stryszów w roku poprzedzającym rok
ogłoszenia przedmiotowego konkursu o charakterze odpowiadającym rodzajowi zadań,
będących przedmiotem powyższego konkursu: rok 2017.

Nr oferty

Nazwa organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Wysokość
przekazanej
dotacji
(zł)

KPP.524.2.1.2016

Ludowy Klub Sportowy
CHEŁM Stryszów

"Sportowe wakacje - Gminne
Święto Sportu, Chełm - Cup"

5 000,00

KPP.524.2.2.2016

Uczniowski Klub
Sportowy RESPEKT w
Dąbrówce

"Pływać każdy może" - nauka i
doskonalenie umiejętności
pływackich

2 090,00

KPP.524.2.3.2016

Klub Karate MAWASHI
Chocznia

Prowadzenie szkoleń karate dla dzieci i
młodzieży w Gminie Stryszów

2 000,00
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KPP.524.2.4.2016

Uczniowski Klub Sportowy
TAJFUN Stryszów

"Już pływam" - nauka i doskonalenie
umiejętności pływackich

2 600,00

KPP.524.2.5.2016

Uczniowski Klub Sportowy
CYKLISTA Stronie
Uczniowski Klub Sportowy
PASJONAT Zakrzów

Organizacja II eliminacji w ramach X
Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiej
Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

8 000,00

KPP.524.2.6.2016

Śląski Klub Turystyki
Kajakowej "Neptun" Żory

XLVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy
"Skawa-Wisła 2017"

1 000,00

KPP.524.2.7.2016

Ludowy Klub Sportowy
ŻAREK Stronie

Organizacja XVIII Ogólnopolskiego
Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym o
Puchar Wójta Gminy Stryszów

5 000,00

KPP.524.2.8.2016

Stowarzyszenie Koła
Gospodyń Wiejskich w
Łękawicy

"Promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia w Łękawicy - nauka i
doskonalenie umiejętności pływania"

2 000,00

KPP.524.2.9.2016

Stowarzyszenie
Mieszkańców i Sympatyków
wsi Leśnica

"Chcę pływać" - Nauka pływania dla
kobiet

2 000,00

KPP.524.2.10.2016

Uczniowski Klub Sportowy
AQUILA Stryszów

Udział dzieci i młodzieży w zawodach
kolarskich w konkurencji BMX

2 310,00

OGÓŁEM

32 000,00

X. Gmina Stryszów zastrzega sobie prawo do:
1. odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wójt Gminy Stryszów
(-) Szymon Duman
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