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ZARZĄDZENIE NR 81/2010
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne 
uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania w 2011r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.), art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz.873 z późn. zm.), Uchwały Nr XLIX//455/10 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12.11.2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy 
Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mszczonów w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest następujące zadanie: 
dofinansowanie nauki pływania w 2011 roku. 

§ 2. Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia, zamieszczona zostanie na tablicach 
ogłoszeń OSiR ul. Szkolna 1 i Urzędu Miasta Plac Piłsudskiego 1, stronie internetowej Gminy Mszczonów oraz na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej OSiR i Urzędu Miejskiego. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 81/10 


Burmistrza Mszczonowa z dnia  9 grudnia 2010 r. 


 


OGŁOSZENIE  


działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 


i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 


 


Burmistrz Mszczonowa  


 


ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2011r. zadania 


publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania. 


 


Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych 


w zakresie sportu, kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – ekonomicznego Gminy Mszczonów, 


zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu, a w szczególności 


przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania 


szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.  


 


I. Rodzaj, zakres i forma zadania. 
1. Przewiduje się udzielenie wsparcia na realizację ww. zadania w kwocie 7800,- zł. 


2. Oczekuje się od oferentów podjęcia działań w zakresie: 


- prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 


- organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci i młodzieży z gminy Mszczonów, 


- upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych. 


3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą projektu i harmonogramu realizacji zadania.  


4. Projekt powinien obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców gminy Mszczonów. 


5.Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na: 


- realizację programów szkolenia sportowego, 


- zakup sprzętu sportowego, 


- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach, 


- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 


- sfinansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej. 


6.Podaje się do wiadomości, że w 2010 r. kwota dotacji realizacji w/w zadania w wymienionej dyscyplinie wynosiła: 7.800,- zł  


 


II. Warunki przyznania dotacji. 


1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3  ustawy o działalności pożytku 


publicznego i o wolontariacie, które wśród celów statutowych, jako wiodącą, mają działalność w dziedzinie sportu i rekreacji. 


2. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje i podmioty, które nieprawidłowo w przeszłości wykonały zlecone zadanie 


z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. 


3. Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert po zawarciu umowy na realizację 


zadania, o którym mowa w punkcie I, w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania. 


4. Dotacja może zostać wstrzymana, jeżeli wyjdą na jaw okoliczności nieznane wcześniej w przedmiocie wiarygodności 


Oferenta. 


5. Oferta podmiotu uprawnionego do jej złożenia powinna być zgodna z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego 


i o wolontariacie i zgodna z wzorami określonymi w przepisach tej ustawy.(Wzór stanowiący załącznik nr 1 


do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty na realizację zadania 


publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).  


6. Oferta powinna zawierać następujące informacje: 


- szczegółowy opis zadnia publicznego proponowanego do realizacji, 


- termin i miejsce zadania publicznego, 


- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 


- informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej, składającej ofertę, 


- informację o posiadanych przez organizację zasobach rzeczowych i kadrowych (czyli jakim sprzętem dysponuje, ilu ma 


pracowników, współpracowników lub wolontariuszy, którzy będą zaangażowani w realizację zadania), zapewniających 


wykonanie zadań finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych  źródeł 


- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego 


7. Do oferty należy dołączyć:  


- aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub wyciąg z ewidencji potwierdzającej status prawny organizacji i 


umocowanie do jej reprezentowania, 


- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2009 rok, a w przypadku krótszej działalności, za okres jej działania, 


- oświadczenie o nieprowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,  


- oświadczenie o braku zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz we właściwym urzędzie skarbowym, 


- statut organizacji lub jego kserokopię, 


- wykaz imienny uczestników według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, 


- wykaz imienny kadry szkoleniowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, 


- harmonogram zajęć według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia, 


- uwierzytelnione kopie uprawnień kadry szkoleniowej. 


8. Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) 


zgodnie ze statutem do działania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy. 







9. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione 


do reprezentowania organizacji. 


10. Oferty niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 


 


        III. Termin i warunki realizacji zadania. 


1. Zadanie ma być realizowane zgodnie z punktem I według harmonogramu realizacji zadania, w terminie realizacji 


niewykraczającym poza okres: 02.01.2011r. – 14.12.2011r. 


2. Zadanie swoim zasięgiem powinno objąć mieszkańców Gminy Mszczonów.  


3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie 


z obowiązującymi standardami i przepisami prawa - „najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie 


przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe 


sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków 


finansowych. 


4. Dopuszcza się, w trakcie realizacji zadania, przesunięcie (uzgodnione ze Zlecającym) w poszczególnych punktach kosztorysu 


wysokość nieprzekraczającą 10% ogółu dotacji, wyłączając koszty administracyjne i koszty wynagrodzenia –uzgodnienia nie 


wymagają podpisania aneksu do umowy. 


5. Koszty realizacji zadania poniesione przez Oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę. 


 


        IV. Termin składania ofert. 


1. Oferty dotyczące zlecenia realizacji zadania publicznego Gminy w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu 


z dopiskiem „ Konkurs ofert- „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania 


nauki pływania w 2011 ” należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji Mszczonów ul. Warszawska 52 w pok. nr 


3 do dnia 30.12.2010r. do godz. 14.00. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. 


2. Datą złożenia oferty jest data osobistego dostarczenia do siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w przypadku ofert 


przesłanych drogą pocztową – data wpłynięcia do OSiR. 


 


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty. 


1. Oferty zostaną otwarte 04.01.2011r. o godzinie 12.00. 


2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2011 r. 


3. Oferty złożone przez organizacje opiniuje powołana przez Burmistrza Miasta Mszczonowa komisja Konkursowa. Komisja ma 


charakter opiniodawczy. 


4. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: 


1) udokumentowane wnioskowanie o fundusze spoza budżetu Gminy (np. aplikacje o fundusze zewnętrzne, udział 


w konkursach ogłaszanych przez samorząd województwa mazowieckiego oraz ministerstwa),  


2)  przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania (kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, kosztorys ze względu 


na źródło finansowania, pozafinansowy wkład własny w realizację zadania, zakres rzeczowy zadania) , 


3) celowość i zasadność zadania (cel zadania, zakładane rezultaty zadania) , 


4) udział wolontariuszy w obsłudze zadania , 


5) możliwości organizacyjne, w szczególności posiadane przez wnioskodawcę zasoby materialne, kadrowe i rzeczowe , 


6) wiarygodność wnioskodawcy oceniana na podstawie rzetelności i terminowości realizacji zadań zlecanych 


w poprzednich latach (o ile były zlecane) . 


5.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty: 


- przygotowane na obowiązującym formularzu 


- prawidłowo wypełnione 


- zawierające komplet niezbędnych załączników 


- zgłoszone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym 


 


VI. Postanowienia końcowe. 


1. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy 


podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności 


podważające wiarygodność oferenta.  


2. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz 


może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę lub na ogłoszenie nowego konkursu. 


3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą 


a Oferentem. 


4. Wyłoniony podmiot, który otrzyma dotację zobowiązany jest do: 


a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, 


b) dostarczenia na wezwanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) 


oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia 


właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa Ośrodka Sportu i Rekreacji 


w Mszczonowie do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym. 


 


Dodatkowe informacje dotyczące konkursu, wzór oferty, umowy, sprawozdania można uzyskać w Ośrodku Sportu 


i Rekreacji w Mszczonowie ul. Warszawska 52, nr telefonu (046) 857 87 81. 


 


 


 
 


 







Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 


 


 


WYKAZ IMIENNY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 
 


Lp. Imię i nazwisko uczestnika Rok urodzenia 
Miejscowość zamieszkania 


uczestnika 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


 


 


 


 


 


 


 







Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 


 


 


WYKAZ IMIENNY KADRY SZKOLENIOWEJ 
 


Lp. Imię i nazwisko szkoleniowca Kwalifikacje 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


 


 


 


 







Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 


 


 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
 


Lp. Imię i nazwisko uczestnika 
Osoba prowadząca 


zajęcia 


Terminy zajęć 


Dzień tygodnia Godziny 


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


 


 


 


 


 









