
Praszka,2010-02-18
Burmistrz Praszki

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późno zm.) oraz Uchwały nr
286XXXIV//2009 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2010 r.

ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 r.

w zakresie:
ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH O ZASIĘGU GMINNYM

I PONADGMINNYM W CELU WSPOMAGANIA IDEI WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

I. Rodzaj zadania:
Zadanie polega w szczególności na umożliwieniu mieszkańcom gminy Praszka udziału
w zorganizowanych rozgrywkach sportowych.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
I. Prowadzenie zajęć treningowych.
2. Organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.
3 .Organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych nie mających charakteru
współzawodnictwa sportowego.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
l. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi: 80000,00 zł.
2. Wymagany wkład własny wynosi min. 20% wartości całego zadania.
III. Zasady przyznawania dotacji:
l. Dotacja na realizację zadania publicznego będzie przekazywana w terminach i na zasadach
uzgodnionych przez strony umowy.
2. W ramach dotacji pokrywane mogą być tylko koszty kwalifikowane zgodnie z wykazem (zał.
Nr I) opublikowanym na stronie internetowej IVww.hip.praszka. pl
IV. Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia
2010 r.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
l) wykonywania zadania samodzielnie.
2) dysponowania kadrą i zapleczem odpowiednim do realizacji zadania,
3) posiadania szczegółowego programu realizacji zadania.
4) korekty kosztorysu projektu w przypadku zaakceptowania dotacji w wysokości innej niż
wnioskowana,
5) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego oryginałów
dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz
kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
6) wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na
realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późno zm.), w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
7) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
V. Wymogi dotyczące oferty
1. Termin składnia ofert upływa w dniu 22 marca 2010 r. o godz. 15.00.



2. Oferty wraz z kompletem załączników należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Praszce, 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13, z dopiskiem: "Konkurs ofert - organizacja
zawodów sportowych w 2010 roku".
3. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr I do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. r 264, poz.2207).
4. Wszystkie pola oferty należy wypełnić.
5. W konkursie mogą brać udział podmioty określone wart. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z późno zm.).
6. Do oferty winny być dołączone następujące załączniki:

• aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta,

• . sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 rok,
• aktualna kopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną

z ramienia oferenta.
VI. Tryb, termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert
I. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
2. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Praszki. Ostateczną
decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmie Burmistrz Praszki.
3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa:
I) dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
2) uwzględni zadeklarowany min 20 % udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania,
3) zanalizuje i oceni realizację zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod
uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia postępowania
konkursowego na tablicy ogłoszeń oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej - www.bip.praszka.pl
5. Podstawą przekazania dotacji będzie umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Burmistrzem
Praszki, która określi szczegółowo zasady realizacji i rozliczenia zadania.
VII. Kwoty przyznane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym
podmiotom na wsparcie zadań publicznych tego samego rodzaju:

• . w 2008 r. - 70.000 zł,
• . w 2009 r. - 86.000 zł.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Praszce
oraz Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.praszka.pl

http://www.bip.praszka.pl
http://www.bip.praszka.pl


Zał. nr l

Wykaz kosztów kwalifikowanych

do rozliczenia z dotacji Gminy Praszka na zadanie publiczne z zakresu:

Organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym

w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego

dzieci, młodzieży i dorosłych

l. Ekwiwalenty sędziowskie,

2. Opłaty licencyjne i startowe,

3. Ubezpieczenie zawodników.

4. Okresowe badania lekarskie oraz opieka lekarska zawodników.

5. Koszty transportu związane z przejazdem zawodników na rozgrywki i zgrupowania sportowe.

6. Koszt wynajmu obiektów sportowych w przypadku nieposiadania własnej bazy sportowej.

7. Zakup niezbędnego do realizacji dotowanego zadania sprzętu sportowego.

8. Koszty utrzymania obiektu

9. Zakup napojów,

10. Dodatkowe koszty ściśle zWIązane z organizacją Imprezy (zakup pucharów nagród

rzeczowych, których koszt nie może przekraczać 100 zł za sztukę).


