
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2013 r. 
 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 283 /2013 

Wójta Gminy  Mielec z dnia  

25 marca  2013 r. 

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( tj. w Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. – z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. w Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 – z późniejszymi zmianami) 

 

 

WÓJT GMINY MIELEC 

OGŁASZA 

II OTWARTY KONKURS OFERT 

 

na wykonywanie zadań publicznych Gminy Mielec w 2013 roku z zakresu : 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2013 r. z różnych 

dyscyplin sportowych.” 

 

 

REGULAMIN 

II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

GMINY MIELEC W 2013 ROKU 

 

1. Przedmiotem konkursu są zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu które obejmują działania polegające na: 

 

1) zrównoważonym rozwoju sportu i kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy 

Mielec przez który rozumie się równy dostęp do możliwości uprawiania różnych 

dziedzin sportu z uwzględnieniem stanu i wyposażenia istniejących obiektów 

sportowych oraz  zainteresowania społecznego, 

2) zapewnieniu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wsparcie organizacji 

zajęć pozalekcyjnych  

3) organizacji i upowszechnianiu masowych imprez sportowo - rekreacyjnych 

wśród mieszkańców Gminy, 

4) organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;  

w miejscowości ich zamieszkania, a gdy to nie jest możliwe to najbliżej tej 

miejscowości, 

5) wspieraniu rozwoju sportu na terenie wiejskim ; 

6) utrzymywaniu i udostępnianiu obiektów gminnych przy organizowaniu imprez 

sportowych i rekreacyjnych dedykowanych dla mieszkańców Gminy Mielec; 

7) współpracy w zakresie organizacji, jak i organizacji zawodów i turniejów 

sportowych z różnych dyscyplin sportowych,  



8) współpracy w zakresie organizacji, jak i organizacji rajdów pieszych, 

wakacyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych 

itp. 

 

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

organizacje pozarządowe  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536  

z późn. zm./ jeśli ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie. 

 

3. Wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania w ramach wyłonionych 

w II konkursie ofert w 2013 r. wynosi  110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy 00/100 zł.) 

 

4. Warunki przyznania dotacji. 

 

1) Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia lub wsparcia jego 

realizacji. 

2) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów: 

a) oferty realizacji zadania na formularzu, który stanowi załącznik  do Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r.,  

Nr 6 poz.25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 

wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania, 

b) aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 

dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego 

działalności, 

c) aktualnego statutu, 

d) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok działalności, 

e) zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym, 

f) aktualnej umowy cywilno prawnej potwierdzającej prawo korzystania z obiektu 

sportowego w okresie planowanej realizacji zadania lub potwierdzenie własności 

obiektu sportowego 

g) umów na dostawę energii elektrycznej, gazu, wody niezbędnych do zabezpieczenia 

realizacji zadania na obiekcie sportowym wskazanym do realizacji zadania, a także 

na odbiór nieczystości. 

 

Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w oryginale lub w postaci 

kserokopii z potwierdzeniem jej zgodności. 

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego  

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U.  

z 2011 r., Nr 6 poz.25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 

wzoru umowy o wykonania zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania. 

 

5. Termin składania ofert. 

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 

39-300 Mielec do dnia 18 kwietnia 2013 rok do godz.10.00. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką teleadresową oferenta 

z dopiskiem : 

II Konkurs ofert „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2013 r.  

z różnych dyscyplin sportowych.” 



Ofertę należy złożyć na wzorze dostępnym w pok. 28 Urzędu Gminy Mielec oraz  

do pobrania ze strony www.gmina.mielec.pl,  

 

Złożenie ofert nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

6. Terminy i warunki realizacji zadania. 

 

1) proponowane zadania mogą być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy 

o dofinansowanie do 10 grudnia 2013 roku. 

2) warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie. 

 

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

 

1) Oferty niekompletne i  nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, niespełniające 

warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.  

2) Wyboru ofert dokonuje Komisja Konkursowa  i przedkłada je Wójtowi Gminy Mielec. 

3) Regulamin pracy Komisji Konkursowej określa Wójt Gminy Mielec w drodze 

zarządzenia.  

4) Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, publikację  

w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej  www.gmina.mielec.pl , 

5) Oferty nie spełniające wymagań konkursowych podlegają odrzuceniu. 

 

8. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

 

1) kryteria oceny formalnej: 

a) czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty, 

b) czy oferta została złożona w terminie, 

c) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu, 

d) czy oferta oraz wymagane załączniki są podpisane przez osoby  uprawnione, 

e) czy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania 

publicznego, będącego przedmiotem konkursu, 

f) czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu. 

 

      Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych dyskwalifikuje wniosek. 

 

2) kryteria merytoryczne: 

a) doświadczenie podmiotu, 

b) posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, 

c) kierowanie projektu do mieszkańców Gminy Mielec, 

d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

e) udział wkładu własnego podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, 

f) wykorzystanie środków z dotacji Gminy Mielec jako wkładu własnego 

beneficjenta do projektu, 

g) zgodność projektu z zakresem zadań wymienionych w pkt. 1 niniejszego 

Regulaminu. 

 

3) Kryteria merytoryczne będą oceniane następująco:  

a) ocena realizacji kosztów realizacji zadania, doświadczenie podmiotu, posiadane 

zasoby kadrowe i rzeczowe, 

udział wkładu własnego - na zasadzie uznania za wystarczające do realizacji 

      zadania. 

http://www.gmina.mielec.pl/
http://www.gmina.mielec.pl/


b) kierowanie projektu do mieszkańców Gminy Mielec  

- na zasadzie uznania, że beneficjentami objętymi bezpośrednio działalnością 

projektu będą mieszkańcy Gminy Mielec. 

c) wykorzystanie środków z dotacji jako wkładu własnego beneficjenta do projektu  

-  na zasadzie indywidualnej oceny zgodności projektu,  o którego dotowanie ubiega 

się beneficjent z zakresem zadań wynikających z pkt. 1 Regulaminu. 

d) zgodność projektu z zakresem zadań wymienionych w pkt. 1 niniejszego 

Regulaminu, 

-    wg punktacji określonej w tabeli: 

 

L.p. Rodzaj działania i liczba punktów 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. 

 

 

 

 
 

Zrównoważony rozwój sportu i kultury fizycznej dla 

mieszkańców Gminy Mielec: 

 oferta dla dzieci     - 1 punkt 

 oferta dla każdej grupy wiekowej       – 1 punkt 

 oferta w miejscowości gdzie istnieje klub oraz dla 

            innych miejscowości w gminie, gdzie nie ma klubu      

            - 4 punkty 

 różne dyscypliny sportu/ za każdą/    -    0,5 punktu 

 działalność rekreacyjna    - 1 punkt 

5  

2. 

 

 

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rozwój dzieci i 

młodzieży w czasie wolnym: 

 treningi, nauka          – 2 punkty 

 rozgrywki w formach zorganizowanych       – 1 punkt 

3 

3. 

 

 

Organizacja upowszechniania masowych imprez sportowo    

rekreacyjnych: 

 za każdą  imprezę / poza rozgrywkami w formach  

zorganizowanych/    - 0,5 punkt, nie więcej niż 3 punkty 

- udział w rozgrywka w formach zorganizowanych  - w 

zależności od klasy rozgrywek, nie mniej niż 2  - nie 

więcej niż 4 punkty, 

7 

4. Organizacja  szkoleń dzieci i młodzieży w różnych  

dyscyplinach w miejscowości ich zamieszkania lub gdy  to 

niemożliwe, najbliżej tej miejscowości: 

 za każdą dyscyplinę  0,5 punkta   - / max. 1 punkt / 

 dyscypliny edukacyjne np. pływanie – 2 punkty  

 

3 

5. Wspieranie sportu  na terenie wiejskim 3 

6. 

 

Utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych  

i rekreacyjnych mieszkańcom gminy Mielec 

7 

7. 

 

 

Współpraca w zakresie organizacji  zawodów i turniejów 

sportowych z różnych dziedzin sportu 

 za każdy turniej – 0,5 punkta 

2 

                                                                                                RAZEM 30 

 

Punktacja będzie podstawą do zaproponowania wysokości dotacji dla poszczególnych klubów. 

 

 



9. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Mielec. 

10. Wójt Gminy Mielec zastrzega sobie prawo: 

 unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, 

 zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 

11. Postanowienia końcowe. 

 

Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie. W przypadku przyznania 

dotacji w wysokość innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty.  

O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy 

Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec pok. nr 28 tel. 017 774-56-36,  informacji 

udziela P. Stanisława Wrażeń.  

 

12. Informacja o wysokości dotacji z budżetu Gminy Mielec przeznaczonych 

na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej ,sportu dzieci i młodzieży  

w latach ubiegłych: 

w 2009 roku plan - 100 000,00 zł ;wykonanie      - 97 100,00 zł 

w 2010 roku plan - 100 000,00 zł ; wykonanie   -  99 340,00 zł 

w 2011 roku plan - 100 000,00 zł ; wykonanie  - 100 000,00 zł 

w 2012 roku plan – 95 000,00 zł; wykonanie     -  95 000,00 zł 

 

 

 

 

 

WÓJT 

        /-/ mgr Kazimierz Gacek 

 

 


