
O G Ł O S Z E N I E

                Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie   (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1817 ze zmianami),    Uchwały Nr 364/XLI/2017
Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu  współpracy 
Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice :

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA  WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH  W 
ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU REALIZOWANYCH NA TERENIE MIASTA I 
GMINY MYŚLENICE W 2018 ROKU.
 

Na realizację w/w zadania w 2018 r. przeznaczono z budżetu Gminy kwotę  800.000 zł.

CELE  I RODZAJ  ZADAŃ.

Konkurs  ma  na  celu  wyłonienie  najkorzystniejszej  oferty  i  zlecenie  podmiotowi  prowadzącemu
działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych miasta i gminy Myślenice w dziedzinie
kultury  fizycznej,  sportu  i  turystyki   odpowiadający  celom  „rocznego  programu  współpracy  z
organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”.
Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

1. Szkolenie i udział w zawodach w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo, szachy,
kolarstwo, zapasy, judo, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, jeździectwo itp.

2. Organizację  imprez sportowych przez myślenickie  (miasto i  gmina)  kluby i  stowarzyszenia
sportowe.

I. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I OBOWIĄZUJĄCE  TERMINY.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”  prowadzących działalność 
pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta i Gminy Myślenice, 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną 
zlecanego zadania.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie  wypełnionego formularza  oferty, 
zgodnego ze wzorem określonym 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)  wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia

      20 GRUDNIA 2017 ROKU  GODZ. 15.30 na adres:
      URZĄD MIASTA I GMINY, RYNEK 8/9  32-400 MYŚLENICE.

2. Oferta powinna zawierać listę  aktywnych (na dzień wniesienia oferty) zawodników 
(wraz z adresami) zameldowanych na terenie Gminy Myślenice.

3. Deklarowany udział środków finansowych własnych oferenta  na realizację zadania publicznego  
musi wynosić nie mniej niż 10 % planowanych całkowitych kosztów realizacji 
zadania.



4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej  oferty do konkursu nie jest równoznaczne z 
przyznaniem dotacji.

5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim 
formularzu w terminie jak wyżej.

6. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą  odrzucone.

II. KRYTERIA  I  TRYB  WYBORU  OFERT.

Złożone oferty rozpatruje powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Zespół 
opiniujący według określonych kryteriów: 

Kryterium Max liczb. punktów
Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację 
pozarządowa.

             5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego.

             5

Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób  przy 
udziale których organizacja będzie realizowała zadanie.

             5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizacje z 
innych źródeł na realizację zadania.

             5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z 
administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość  oraz 
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

             5

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków.

            5

Łączna maksymalna liczba punktów.           30

Średnia arytmetyczna punktów przyznanych  ofercie przez wszystkich członków Zespołu opiniującego
stanowi „ocenę oferty”.

1. Oferty które otrzymały ocenę poniżej 15 pkt nie podlegają dofinansowaniu.
2. Oferty które otrzymały 15-20 pkt otrzymują zmniejszoną dotację.
3. Oferty które otrzymały powyżej 20 pkt otrzymują dotację w pełnej wysokości.

W przypadku,  gdy organizacja  otrzymała dotację  w wysokości  niższej  niż wnioskowana,  realizator
zadania  w uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji,  Kultury i  Sportu  składa korektę do oferty,
zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania i deklarowaną kwotę środków finansowych
własnych jak w pkt I.3.

1. Złożone  oferty  są  rozpatrywane  przez  Komisję  Konkursową  powołaną  Zarządzeniem
Burmistrza   nr  340/2014  z  dnia  04.12.2014  r.  Propozycje  są  przedstawiane  Burmistrzowi
Miasta i Gminy Myślenice.

2. Decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
           w terminie do 19 stycznia 2018 r.

3. Ogłoszenie  o  rozstrzygnięciu  konkursu  zostanie  wywieszone  na  Tablicy  Ogłoszeń  Urzędu
Miasta  i  Gminy  w  Myślenicach  Rynek  8/9.  oraz  na  stronie  internetowej  Miasta  i  Gminy
Myślenice (BIP).

4. Do decyzji   Burmistrza Miasta i Gminy  w sprawie przyznania dotacji  nie stosuje się trybu
odwoławczego.

III. WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA  PUBLICZNEGO.



1. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze 
zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

2. Umowa  określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa
rozporządzenie  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej o którym mowa w  pkt I.1.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do :

1. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2. Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach 

określonych w umowie. Wzór sprawozdania  określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Socjalnej o którym mowa w pkt I.1.

Zgodnie  z  art.  17  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli
i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji
zadania,  prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych  oraz  prowadzenia  wymaganej
dokumentacji.

Podaje się do publicznej wiadomości, że  z budżetu Miasta i Gminy Myślenice na wsparcie zadań
w zakresie kultury fizycznej i sportu 
w 2016 roku   wydatkowano      : 800.000 zł.
w 2017 roku   wydatkowano      : 800.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
           Maciej Ostrowski

Myślenice, 24.11.2017 r.
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