ZARZĄDZENIE NR 2/2018
WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realziację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
Na podstawie art. 11 ust.1 pkt. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XXXIX/211/2017 Rady Gminy Radzyń
Podlaski z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Radzyń
Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
z 2017 r. poz. 4451 ) – zarządzam, co następuje:
§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu ;
2) upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego; którego zasady i tryb określa załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Rodzaj zadań publicznych których dotyczy przedmiot konkursu, odpowiada celom rocznego Programu
Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3
ust.3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
§ 3.
Na realizacje zadań realizowanych w ramach konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości
100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł).
§ 4.
Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.radzynpodlaski.pl , w BIP Gminy
Radzyń Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018
Wójta Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 8 stycznia 2018 r.
WÓJT
RADZYŃ

GMINY
PODLASKI

dnia 8 stycznia 2018 r.
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. )
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego
zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/211/2017 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu Współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r.
poz. 4451)
I. Rodzaje zadania:
Realizacja zadań publicznych Gminy Radzyń Podlaski w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) prowadzenie zajęć sportowych;
2) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;
3) organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;
4) organizację szkolenia sportowego, rozgrywek i współzawodnictwa w klubach sportowych.
2. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego:
1) realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,
2) aktywizacja i integracja mieszkańców wsi i promocja lokalnego środowiska,
3) upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
4) prowadzenie działalności kulturalnej i oświaty , promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do
rozwoju społeczno – kulturalnego.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
- na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu środki finansowe w wysokości
nie przekraczającej 90 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł )
Na realizację zadań publicznych w Gminie Radzyń Podlaski w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2017 roku przeznaczono środki w wys. 90 000,00 zł.
- na realizację zadań
z zakresu upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego: w wysokości
nie przekraczającej 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy zł),
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Na realizację zadań publicznych w Gminie Radzyń Podlaski w zakresie upowszechniania kultury
i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przeznaczono środki w wys. 9 499,00 zł.
III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie powinno być realizowane od 1 marca 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 roku.
2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że zawarta umowa
zezwala wykonanie określonej części zadania przez ten podmiot,
3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawarta umową oraz obowiązującymi
standardami i przepisami prawa.
IV. Zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert:
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1817 z późn.zm. )
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)
2. Adresaci konkursu:
1) organizacje pozarządowe,
2) podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji
w określonej w ofercie wysokości.
4. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących kosztów:
1) wynagrodzenie instruktorów i trenerów,
2) honoraria i wynagrodzenia,
3) wyżywienie zawodników,
4) zakup strojów i innych materiałów,
5) materiały niezbędne do wykonania zadania,
6) usługi transportowe,
7) inne usługi niezbędne przy realizacji przedsięwzięcia ( np. koszty ubezpieczenia, promocja)
5. W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania udziału dotacji Gminy Radzyń
Podlaski w kosztach całkowitych – większego niż określony w umowie – dotacja proporcjonalnie zostanie
zmniejszona.
6. Termin i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 15 30.
2) Oferta powinna być umieszczona w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert” i złożona na Sekretariacie Urzędu
Gminy Radzyń Podlaski - pokój Nr 3, ul. Warszawska 32, bądź przesłana pocztą. O zachowaniu terminu
decyduje data złożenia ( wpływu) oferty do Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim.
3) Wzór oferty realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku Nr 1 do
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 r. poz. 1300 )
V. Termin i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Radzyń
Podlaski,
2. Decyzję o wyborze ofert i o udzielaniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podejmuje
Wójt Gminy Radzyń Podlaski.
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3. Jeżeli żadna oferta nie zapewnia możliwości wykonania zadania, Wójt Gminy w zakresie tego zadania
unieważnia konkurs.
4. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3;
b) oceny przedstawionych kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
c) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacje
pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
d) w przypadku wnioskowania o wsparcie zadania uwzględniają planowany przez oferenta udział środków
finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnieniu planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeniu wolontariuszy
i pracy społecznej członków;
f) uwzględnieniu analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Oferty złożone po terminie, niekompletne i nie zawierające wszystkich danych określonych w formularzu
oferty oraz złożone na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
6. Do konkursu nie będą dopuszczone oferty na realizację innych zadań niż ogłoszone w ogłoszeniu.
VI. Postanowienia końcowe.
1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zdania.
2. Treść ogłoszenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Radzyń Podlaski, BIP Gminy
Radzyń Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzyń Podlaski.
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