
OGŁOSZENIE

Burmistrz Drezdenka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drezdenko zaliczonych do sfery zadań
publicznych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt
17 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r, póz. 1057 ze zm.) a także Uchwały nr XXXIX/210/2020 Rady Miejskiej
w Drezdenka z dnia 21 orudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznęflo prooramu współpracy z
oraanizaciami pozarzgdowymi i innymi podmiotami mocigcymi realizować zadania pożytku
publiczneao na 2021 rok.

l. Cel konkursu:

Wybór oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez stwarzanie
warunków do aktywności i poprawy kondycji fizycznej, zapewnienie koordynacji oraz
dostępu do infrastruktury sportowej, poprawę warunków uprawiania sportu, zwiększenie
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i
stowarzyszenia sportowe oraz do udziału w meczach, turniejach i zawodach sportowych,
zapewnienie widowisk sportowych na wysokim poziomie, sprzyjanie współzawodnictwu
sportowemu na wszystkich poziomach.

II. Rodzaj zadania:

Wsparcie finansowe działalności z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w Gminie Drezdenko

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

250.000,00 złotych

Ula. Z kwoty tej 220.000,00 zł przeznacza się na konkurs ofert, dodatkowe 30.000,00 zł na
zadania realizowane w procedurze uproszczonej - w tzw. Trybie małych zleceń (zgodnie
z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.z 2020 r.,
póz. 1057 ze zm.))

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana po dokonaniu oceny ofert przez Burmistrza Drezdenka
zgodnie żart. 14 i 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.
U. z 2020 r., póz. 1057 ze zm.) na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r, póz. 1057 ze zm.).

3. Do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotację w ramach otwartego
konkursu ofert zaliczają się podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., póz. 1057 ze zm.).



4. Burmistrz Drezdenka zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż Jednemu
podmiotowi.
5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość
środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Drezdenka zastrzega sobie
prawo do możliwości proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania,
stosownie do posiadanych środków.
6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji
zadania umowy pomiędzy Gminą Drezdenko a organizacją składającą ofertę i wyłonioną
w drodze konkursu do realizacji zadania.
7. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio
związanych z realizacją zadania publicznego, niezbędnych do jego realizacji i zostanie
przekazana na konto bankowe oferenta.
8. Dotacja może zostać wypłacona jednorazowo lub w transzach.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Konkurs obejmuje zadania realizowane od daty podpisania umowy do 31 lipca
2021 roku. Termin wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji podmiotom
określonym w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określają
umowy zawarte pomiędzy Gminą a podmiotami.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie zadeklarowanego wkładu
własnego przy realizacji zadania w wysokości 10 % wnioskowanej kwoty.
3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów
określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego
w wysokości nie większej niż 50%. Przesunięcia dokonane w tych granicach nie
stanowią podstawy do zmiany umowy, ale należy je później uzasadnić w sprawozdaniu
końcowym z wykonania zadania.
4. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie na następujące zadania:

• prowadzenie jednosekcyjnych i wielosekcyjnych klubów i stowarzyszeń sportowych
w Gminie,

• przygotowanie i udział drużyn, klubów sportowych do rozgrywek ligowych, zapewnienie
kadry szkoleniowej,

• promocja i organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców
Gminy Drezdenko, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział
reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych,

• organizację szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, przy czym
w cenę realizacji przedsięwzięcia mogą być wliczone:

- zakup sprzętu sportowego,
- utrzymanie obiektów sportowych im służących i pokrycie kosztów korzystania

z obiektów sportowych d!a celów szkolenia sportowego.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 15.30

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty przez podmiot
uprawniony w terminie i zgodnie z ogłoszeniem na drukach, o których mowa
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.z
2018, póz. 2057). Formularz oferty dostępny jest na stronie intemetowej Urzędu
Miejskiego w zakładce: mieszkaniec / organizacje pozarządowe / konkursy ofert / druki
do pobrania



3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie,
opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Drezdenka lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Drezdenka, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, z dopiskiem: Oferta na realizację
zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w Gminie Drezdenko". O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu
Miejskieoo, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie jak również oferty organizacji, które nie są
statutowo uprawnione do realizacji danego zadania zostają odrzucone z przyczyn
formalnych.

VII. Lista załączników:

Wraz z ofertą podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta należy przedłożyć:

a) aktualną kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
b) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty stanowiące podstawę

działania,
c) nr rachunku bankowego oferenta, na który miałaby być przelana dotacja.

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Burmistrz Drezdenka dokona oceny ofert zgodnie z art. 15 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzeniem nr 5.2016 Burmistrza
Drezdenka z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Drezdenko przyznawanych organizacjom
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego".

2. Wybór oferty nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 03 lutego 2021 r.
3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

kompletność oferty,
zgodność oferty z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,
spełnienie przez oferentów warunków określonych w ogłoszeniu,
miejsce wykonywania zadania,
ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
ocena możliwości zrealizowania zadania przez organizację lub podmiot

zgłaszający ofertę,
ocena proponowanej jakości wykonania zadania publicznego,

- wykaz kadry przeznaczonej do realizacji zadania wraz z podaniem uprawnień,
przy udziale której organizacja pozarządowa iub podmioty określone w art. 3
ust. 3 realizować będą zadania publiczne,
doświadczenie w realizacji tego typu zadań publicznych,
planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy w tym pracę wolontariuszy i wkład
społeczny członków,

- wykaz sprzętu jakim dysponuje oferent,
ocenę dotychczasowej współpracy w zakresie realizacji zadań publicznych.

4. W przypadku wątpliwości, co do istotnych elementów oferty wzywa się podmioty do
ich wyjaśnienia bądź uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania o
błędach.



5. Informacja o błędach zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz na stronie internetowej www.drezdenko.pl najpóźniej w ciągu 3 dni od upłynięcia
terminu składania ofert.

6. Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na
stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

IX. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Gmina Drezdenko przeznaczyła w 2020 roku 481.000,00 złotych.
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