
ZARZ^DZENIE Nr 18/2017 -OG
Burmistrza Tarnogrodu
z dnia 15 lutego 2017r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje^ w 2017 roku zadah publicznych
Gminy Tarnogrod w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 446, z pozn. zm.), art. 5, art. 11 i art. 13 ustawy
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (j. t. Dz.
U. z 2016 r, poz. 1817 z pozn. zm.) oraz Uchwaty Nr XXIV/138/2017 Rady Miejskiej w
Tarnogrodzie z dnia 14 luty 2017 roku w sprawie uchwalenia programu wspolpracy
Gminy Tarnogrod z organizacjami pozarza_dowymi na 2017 r. - zarzjjdzam, co nast^puje:

§1

1. Ogiaszam otwarty konkurs ofert na realizacje. zadah publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Tarnogrod:
a) organizowanie zawodow i imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) rozwijanie sportu masowego,
c) prowadzenie zaj^c szkoleniowych z zakresu roznych dyscyplin sportowych,
d) uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w roznych grupach wiekowych.

2. Tresc ogtoszenia otwartego konkursu ofert, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi
zaiacznik Nr 1 do niniejszego Zarz^dzenia.

3. Otwarty konkurs ofert ogloszony b^dzie:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urze_du Miejskiego na tablicy ogloszeri,
- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego,

§2

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz^dowych oraz innych podmiotow
niedziataj^cych w celu osicjgniecia zyskow, prowadzaxych dziafalnosc pozytku
publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, okreslonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 z pozn. zm.) dziafaj^cych na terenie Gminy Tarnogrod lub na rzecz
jej mieszkahcow.

Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacje. zadah:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piiki noznej

135.000,00 tX,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i miodziezy:

- tenis ziemny, piika siatkowa - 8.000,00 z\,
- sport wedkarski - 3.000,00 zl,
- badminton, plywanie, taniec
pitka nozna halowa, strzelectwo - 1.000,00 zt,

§4

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zaiacznik Nr Ido Xarzadzenia Nr 18/20/7 OG

Bunnistrza Tamogrodu z dnia 15 lutcgo 2017 r.

OGLOSZENIE

Dzialajcjc na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (J.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pozn.
zm.) oraz Uchwaly Nr XX1V/138/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 14 luty 2017r.
w sprawie uchwalenia programu wspolpracy Gminy Tarnogrod z organizacjami
pozarzqdowymi na 2017 r.

BURMISTRZ TARNOGRODU

ogtasza otwarty konkurs ofert dla jednostek prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego
w sferze zadan publicznych oraz wspolpracy organow administracji publicznej
z organizacjami pozarzqdowymi nie bedqcych jednostkami scktora llnansow publicznych
i nie dziatajqcych w celu osiqgniecia zysku oraz dla podmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pozn. zm.) na realizacje zadan publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.
Zlecenie zadan w powyzszym zakresie nastqpi w formic wsparcia zadan wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Cel zadania

* propagowanie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i dorostych
poprzez szkolenie, prowadzenie zajec dodatkowych pozaszkolnych jak rowniez
organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy
Tarnogrod i na rzecz jej mieszkancow oraz uczestnictwo w rozgrywkach
i turniejach w roznych grupach wiekowych

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie pilki noznej.

1. Rodzaj zadan:
* utrzymanie, rozwoj i udostepnianie bazy sportowej,
* prowadzenie zajec szkoleniowych sekcji pilki noznej w grupie trampkarzy,

juniorow i seniorow.
* organizacja rozgrywek i wspotzawodnictwa sportowego w sekcji pilki noznej na

terenie gminy,
* reprezentowanie oraz udzial w rozgrywkach miedzyklubowych (ligowych) poza

gminq.

2. Dotacja obejmuje dofinansowanie w szczegolnosci kosztow:
* zakup sprz^tu sportowego.
* transportu zawodnikow na zavvody.
* place trenerow, instruktorow, sedziow, delegacje i koszty pr/.ejazdow na treningi

i mecze,
* oplaty ponoszone w zwic|zku z rejestracjc) zawodnikow oraz inne oplaty

wynikajace z udzialu w zawodach i rozgrywkach ligowych. /ubezpieczenia,
wpisowe. opieka medyczna, rejestracja itp./ koszty administracyjne /obsluga
ksiegowa. bankovva itp./

* zakupy niezbednych materialow i uslug potrzebnych do wykonania zdania./napoje,
wyzywienie dla zawodnikow. zakwaterowanie, itp./

* utrzymanie obiektow sportowych.



3. Wysokosc srodkow na realizacje zadan:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu vv zakresie pilki noznej -
135.000,00 zl.

II. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i mlodziezy.

1. Rodzaj zadania:
* prowadzenie zajec szkoleniowych w sekcjach tenisa ziemnego, pitki siatkowej,

organizacja rozgrywek, zawodow i wspotzawodnictwa sportowego z uczniami
szkot podstawowych z terenu miasta i gminy Tarnogrod, wyjazdy na zawody.

* organizacja rozgrywek, zawodow i wspotzawodnictwa sportowego w wedkarstwie
mlodziezy z terenu miasta i gminy Tarnogrod,

* prowadzenie zajec szkoleniowych w sekcji tenisa stolowego,
organizacja rozgrywek, zawodow i wspotzawodnictwa sportowego z uczniami
szkot podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Tarnogrod, wyjazdy na
zawody poza teren gminy

* prowadzenie zajec szkoleniowych w sekcjach: pilka nozna halowa, strzelectwo,
taniec,badminton,

* organizacja rozgrywek, zawodow i wspotzawodnictwa sportowego z mlodziezy
z terenu miasta i gminy Tarnogrod, wyjazdy na zawody poza teren gminy

2. Dotacja obejmuje dofinansowanie w szczegolnosci kosztow:
* zakupu sprzetu sportowego,
* place trenerow i instruktorow,
* zakup nagrod,
* koszty transportu zawodnikow na zawody,
* oplaty, sktadki itp.

3. Wysokosc srodkow na realizacje zadan:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i mlodziezy:

- tenis ziemny, pilka siatkowa - 8.000,00
- sport w^dkarski - 3.000,00
- badminton, plywanie, taniec

pilka nozna halowa, strzelectwo 1.000,00

Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy

zobowiazkiem rozliczenia si? po realizacji zadania. Dopuszcza sie realizacje zadania
przez kilka podmiotow uprawnionych do realizacji w/w zadan.

2. Ztozenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczania zostana

uregulowane w umowie.
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno bye realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez

oferenta, od dnia podpisania umowy do dnia okreslonego vv ofercie nie dtuzej niz do
31 grudnia 2017 r.

2. Podmioty realizujqce zadanie powinny posiadac niezbedne doswiadczenie i spelniac
wymogi formalne okreslone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pozn. zm.)

3. Srodki dotacji moga bye przeznaczone wylacznie na pokrycie kosztow bezposrednio
zwiazanych z realizacje zadania.

4. Zadanie winno bye zrealizowane z najwyzszq starannoscicj, zgodnie z zawartej umowcj
oraz obowi^zujejeymi standardami i przepisami vv zakresie opisanym vv ofercie.
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6. Oferty nalezy skladac na wniosku okreslonym rozporzqdzeniem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300),
druki mozna pobrac w Urzedzie Miejskim pok. nr 17 lub ze strony internetowej
Urzedu Miejskiego w Tarnogrodzie vvwvv.tarnogrod.pl.
Oferta powinna zawierac w szczegolnosci:

a) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
b) termin i miejsce realizacji zadania
c) kalkulacje przevvidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
d) informacje o wczesniejszej dziatalnosci podmiotu skladajacego oferte, ktorego

dotyczy zadanie
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapevvniajcjcych

wykonanie zadania w tym o wysokosci srodkow finansowych z innych zrodel.
f) deklaracje o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego vvykonania zadania.

Ponadto do ofert nalezy dohjczyc dodatkowo:
a) aktualny statut organizacji
b) aktualny odpis KRS lub innego rejestru

7. Oferty nalezy skladac vv Urzedzie Miejskim w Tarnogrodzie ul. Kosciuszki 5
pok. Nr 8 w terminie do dnia 9 marca 2017 r. do godz. 1000, w zamknietych
kopertach z dopiskiem „KONKURS NA ZADANIA PUBLICZNE -
KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2017".

8. Publiczne otwarcie ofert, sprawdzenie i wstepna kwalifikacja przeprowadzone
b^dq przez komisJQ powolang) przez Burmistrza Tarnogrodu, w dniu 9 marca
2017 r. o godz. 11()0 pok. nr 10.

9. Informacja o rozstrzygni^ciu konkursu zostanie umieszczona w terminie 7 dni na:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Tarnogrodzie

www.bip.tarnogrod.pl
b) na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego vv Tarnogrodzie
c) na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Tarnogrodzie www.tarnogrod.pl

10. Nie bfda. rozpatrywane oferty:
- zlozone na drukach innych niz wskazane w niniejszym ogloszeniu
- zlozone po terminie
- niekompletne

11. Przy wyborze ofert bed a. brane pod uwage. przede wszystkim nastepujaee kryteria:
- zapotrzebowanie spoteczne na usiugi swiadczone w ramach zadania.
- ocena mozliwosci realizacji zadania przez oferenta,
- ocena przedstavvionej kalkulacji kosztow realizacji zadania w tym vv odniesieniu

do zakresu rzeczowego zadania z uwzglednieniem wysokosci srodkow
przeznaczonych na realizacje zadania oraz udzial srodkow wlasnych lub
pochodzacych z innych zrodel,

- ocena jakosci vvykonania zadania i kwaliflkacji osob przy udziale ktorych oferent
bedzie realizowal zadanie publiczne.

- uwzglednienie planowanego przez oferenta wkladu rzeczowego. osobowego w tym
svviadczenie vvolontariuszy i prace spoleczn^

- ocena realizacji zlecanych zadah w latach poprzednich biorac pod uvvage rzetelnosc
i terminovvosc oraz sposob rozliczenia otrzymanych na ten eel srodkow

12. Informacja p zrealizowanych w roku poprzednim zadaniaeh publicznych tego
samego rodzaju.
W roku 2016 Gmina Tarnogrod przekazala dolacje na zadania Z zakresu kultury fizycznej
i sportu vv kvvocie 135.00.00 zl. na upowszechnianie kultury fizycznej wsrod dzieci
i mlodziezy vv kwocie 12.000.00 zl.

13. Burmistrz Tarnogrodu zastrzega sobie prawo uniewaznienia konkursu.
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