
Zarzqdzcn ic Nr't~/20 10 

BurmislrJ:a Toszka 
J: dnia 21 grudnia 2010 r. 

w sprawic : ogloszcnia otwartcgo konkursu oYcrt na rcalizacj~ zadall 

publicznych w zakTcsic wspicrania i upowszcchniania kul tury 

fizyczncj. 


Dzialaj'l na podstawic arL30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzic 
gminnym (Dz.U.z 200Ir., Nr 142, poz.lS91 z pM:n.zm.), art. 1 I ust.2 i art. 1 3 ustawy z dnia 24 
kwictnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku publiczncgo i 0 wolontariacic (Dz.U. Nr 96,poz.873 z 
p6zn.zm.) oraz Uchwaly Nr HI/J0I20IO Rady Micjskicj w Toszku z dnia 8 grudnia 201Or. w 
sprawie rocznego programu wsp6lpracy Gminy To'szek w roku 2011 z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r.o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 woiontariacie 

zarz<tdzam. co nastypujc: 

1.0glaszam otwarty konkurs ofcrt na rcalizac.iy zadan publicznych w zakrcsic 
wspierania i upowszcchniania kultury fizyczncj .Ogloszcnic otwartcgo konkursu 
ofert stanowi zalqcznik do niniejszcgo zarZeldzenia. 

2.0gloszenic otwartego konkursu ofcrt zostanic wywieszonc na tablicy ogloszcn 
w Urzttdzic Micjskim w Toszku oraz umicszczonc na stronie interncwtowcj 
~ww.toszek.pl i w Biulctynic Informacji Publiczncj. 

3.Wykonanic zarz'ldzcnia powierzam Sckrctarz Gminy. 

4.Zarzqdzcnic wchodzi w zycic z dniem podjycia . 

BU~~A~RZ 
mgr if~KUPCZYk 

http:ww.toszek.pl
http:rcalizac.iy


/.atqcznik 

do zarz<\d/cnia Nr .~¥.!...!20 lOr. 

Hurmistrza Toszka 

z dnia f?.1.{ ..t!.~!.. .201 Or. 


OGLOSZENIE 

Na podstawic art. I 1 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwiclnia 20031'. 0 dzialalnosci pozytku 
publiczncgo i 0 wolontariacic (Dz. U. Nr 96. poz.873 z p6zn.zm.)Burmistrz Toszka 
ogtasza (Itwarty konkurs ofert na realiz~\('.i~ zadml puhlicznych w zakresie wspierania 
i u(1owszechniania kultury fizycznej. 

Zadanie powyzsze realizow~lIle jest w ramadl J:~Hhlllia wlasncgo Gminy Toszel< w 
zakresic kultury tizycznc.i - zgodnic z a .... 7 list t pld. t() ustawy z dnia 8 marca 1990r. () 
samorJ:~ldzic gminnym(Dz.lJ.z 2001r. N." 142,(1oz.1591 z pM:n.zm.) 

Hodzaj zadania : 

1.Przcdmiotcm konkursu jest realizacja zadm'1 publicznych w zakrcsie wspicrania i 
upowszechniania kultury fizyczncj na tcrcnic miasta i gminy Toszck.Realizacja zadania 
powinna mice micjsce na tcrenic obiekt6w sportowych p()fozonych w Gminic Toszck • tj.: 
- w solcclwic Ciochowicc 
- w sokctwic Paczyna 
- w solcctwic Pni6w 
- w midcic Toszck 

2.Przcdsi<;:wzi<;:cia rcalizowanc w ramach zadania to: 

a -organizowanic dzialalnosci w dzicdzinic rckrcacji ruchowcj poprzcz 
popularyzacj<; walor6w rckrcacji ruchowcj. O1"[2anizowanic zaj<;c, zawod6w, 
i imprcz sporlowo- rekrcacyjnych. Icstyn{)\\ Sl'ortowych ora/, szkolcnic 
micszkal1c()W w /.akrcsic kultury lizycznc]. 

b -utrzymanic obicktu sportowcgo , w slanic niczbcdnym dla rcalizacji 
zadaJ1 okrcslonych w pkt. a ). 

Wysokosc srodk6w puhlicznych przeznaczonych nn reaJizaej~ zadunia 

Zaplanowana w projckcie budzclu gminy na rok 2011 wysokose srodk6w przcznaczona na 
real izacje; zadania be;dqccgo przedmiolcm konkursu wynosi :100.000,- zl 

Zaplanowana kwota mo:i:e ulee zmianie po pod.i~ciu prl:cz Rad~ Mic.isk~l uehwaly 
bud:i:ctowcj na rok 2011 Jub w przypadku stwicrdzcnia ,ze zadanie mo:i:c zostac 
zrcalizowanc mnie.iszym kosztcm. 



Zasady przyznawania dotacji : 

1.Post<,:powanic konkursowc odbywae si<; b<;d:;.ic zgodnic z zasadami okreslonymi 
w ustawie z dnia 24 kwictnia 2003r. 0 d:;.ialalnosci po:i.ytku publicznego i 
o wolantariacie oral'. w Programie wsp61prclCy (,miny Tos:;.ek w roku 2011 

:I organizacjami pozarzi:tdowymioraz podmiol<ll11i .0 kl6rych mowa w art.3 us!.3 

tlstawy z dnia 24 kwictnia 20031'. 0 d:;ja~alnosci po;i,ytku publiC/,nego i 0 wolontariacie, 


2,Dotaeja zostanie przyznana w formic dol'inansO\vania na wspareie rcalizaeji /',adania 
publicznego po uprzednim zto:i.cniu przcz Olcrenla prawidJowo ztozonej olcrly wcdlug 
wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do rozporzi:\dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Spofceznej I'. dnia 27 grudnia 2005r. w sprawic wzoru oferty realizacji 7.adania 
publiezncgo, ramowcgo wzoru umO\\>)' 0 wykonanie zadania pUblic:;.nego i wzoru 
sprawozdania z ~)'konania lego zadania ( Dz. C. Nr 264, poz. 2207 ) i spdnieniu 
okreslonyeh w niniejszym ogloszeniu kryteri6w. 

3,Dotaeja l11o:i.e bye udzielona organizacjo1l1 pozarz'ldo~m, 0 kt6ryeh l110wa w art.3 lIst.2 
lIstawy wymicnionej w pk!. 1 oraz podl11iolom wymienionYI11 w art3 ust.3 tej lIstawy 
prowadzi:tcym dzialalnose w zakresie upowszeehniania kultury fizyeznej i sportu. 

4. I]ozenic ofert nie jcst r6wno:;,naczne z przyznaniel11 dotacji, 

5, 	Wysokose prz,yznanej dotacj i mo;i.c bye ni:i.sza. ni:i. wnioskowana w ofercie ILlb jcj r6wna. 
W pr:;,ypadku gdy v,rysokosc przY:l.nancj dol(ICj i jesl ni;i.s:;.a od wnioskowancj olcrcnl jcst 
zobligowany w terminic okrdlonym przc/' Ihtrmislrza Toszka Aozyc aklualny i 
dostosowany do pr/',Y:l,nanej dOlacji koszlorys linansowy i zakres rzcezov,.)' rcali:;,aeji 
zadania lub wycofac ofcrt<,: 

6,Wsparcic realizaeji zadania i przekazanic dOlacji nast'lpi po daeic podpisania umowy, 
Dotacja zostanie ud:;,iclona z odpowiednim zuslosowanicm przcpiww art. J6 ustawy :;, dnia 
24 kwictnia 2003r. 0 dzialalnosei pozytku publiczncgo i 0 wolontariacic(Dz,U. Nr 96,po:l .. 
873 z pazn,zm. ). 

7.0fercnt nie mozc dokonywae zadnyeh zmian w ukladzie wyznaczonym wzorem olcrty, 
8,Oferta l11usi zawierae prawidlowo ~pctniony, czytelny formularz oraz v,rymagany w/w 

przepisami komplet zali:tcznik6w. 
1) 	 oswiadczenic 0 prowadzcniu przez organizacjy pozarzqdowq lub podmioty 

v,.)lmienione w art.3 ust.3 uslav,y z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci 
pozytku publieznego i 0 wolontariacie: 
nieodpfatn~i dzialalnosci pozytku publ icz\1cgo 
lub 

- odplatnej dzialalnosci po:i.ytku publiczncgo 

lub 


- dzialalnosci gospodarczej 
w rozumicniu art. 6-9 uslawy :;, dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci pozytku 
publiC/,nego i 0 wolonlariacie, 

2) aklualny statut oral'. aktualny odpis z rcjcstru wydany przez wfasciw)I organ 
rcjcstrowy lub odpowiednio wyci,\g z cwidcncji lub innc dokumcnty 
pOlwierdzaj'lcc status prawny olCrcnla i umocowanic os6b go reprczcntujqcych lub 
kscrokopie w/w dokllmentow potwicrdzone za zgodnosc z Ol)lginaicm przcz osob<,: 
uprawniol1q do rcprczcntowania olcrcnla, 

http:Tos:;.ek
http:b<;d:;.ic


3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans,rachunek vvynikow lub rachunek 
zysk6w i strat, informacja dodatkowa) za rok 2009, 

4) dokumentacja potwierdzajqca kwali fikacje i kompctencje kadry, ktora bQdzie 
real izowala zadanie, 

5) ewentualnc relcreneje, 

9. Olcrly nie spctniajqce co najmnie.i jednego I' \\ Yll1og6w rormalnyeh pozostanq bel'. 
rozpatrzenia 

Tcrmin i warunkli rcaJizac.ii zadania . 

I.Zadanie bydzie realizowane w okresi od 1 stycznia 2011 r do 3 I grudnia 201 Ir. 

2'zadanic powionno bye realizowane na terenie obiektow sportowych polozonych 
w (:Jminie Toszek, 

3.0lCrent powinien wykazac siy. ze jest organizacyjnie przygotowany do realizacji zadania, 
posiada odpowicdni sprzyt oral' doswiadezenie gwarantujqcc realizacje;; zadania na 
wlasciwym pozioll1ie. 

Tcrmin i micjscc skladania ofcrt. 

.Ofcrty nalezy skladae : odrybnic dla kazdego solcctwa w zamkniytych kopertach z 
dopiskiem "Konkurs ofcrt - wspicranic i upowszcchnianic kultury fizyczncj ", 
osobiscicw sekrctariacie w Urzqdzic Micjskim w Toszku ,I pie;;tro,pok.nr 19 w godzinach 
pracy Urzydu lub przcslae na adrcs Url'.ydu IVlicjskiego w Toszku, 44-180 Toszek, 
ul. BoleslawaChrobrego 2. 
o zachowaniu tcrminu decyduje data wplywu ofcrly do Urz.ydu Mie.iskiego w Toszku. 

Tcrmin skladania ofert uplywa w dniu 14 sty{~znia 2011 r. () godz.13.00 

Na kopercie musi bye podany adres zwrotny olcrenta.Ofcrty zgloszone po terll1inie nie bC;;d'l 
rozpatrywane i zostan'l zwrocone orerentowi bel' otwierania. 

Tryb i krytcria stosowanc przy wyborzc ofcrt oraz termin dokonania VI'}'horu ofcrty. 

1 Zaopiniowanic zlozonych ofert pod wzglydcm J'ormalnym i 111erytorycznym dokona Komisja 
Konkursowa powolana w trybic okrdlonym w Programie wsp61pracy Gminy Toszck w 
roku 2011 z organizacjami pozarz'ldowymi oral' podmiotami, 0 kt()l'ych mowa w art.3 ust.3 
ustawy I' dnia 24 kwictnia 20031'. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

2.Sklad osobowy Komisji konkursowej ustali Burmistrz Toszka zarz'ldzenicm . 

3. Krytcria \vyboru orcrty: 
I) mozliwosc rcalizaeji zadania publiczncgo przez organi;r.ac.i9 pozarzqdowq lub podmioty 

wymicnione w art3.ust,3 ustawy z dnia 24 kwiclnia 2003r. 0 dl'jalalnosci po:iytku 
puhlicznego i 0 wolontariacie (skala 0-3 punkt6w) 

http:organi;r.ac.i9
http:godz.13.00
http:pie;;tro,pok.nr
http:rcaJizac.ii
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2) proponowana jakosc wykonania zadania i kwaldikacjc os6b, przy udzialc kt6rych 
organizacja lub podmioty, 0 kt6rych mowa w punkcie 1) b~d,+ realizowac zadanie 
(skala 0-3 punkt6w ), 

3) przcdstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publiczncgo, w tym w odnicsicniu 
do zakrcsu r;:eczowego ;:adania (skala 0-3 punkt6w), 

4) planowany pr;:ez organizacjy lub podl11ioty, 0 kt6rych mowa w punkcic 1) ud;:ial 
wlasnych srodk6w pochodz,+cych z innych zr6dcl na realizacj~ zadania publiczncgo 
(skala 0- 3 punkt6w), 

5) planowany przcz organizacjy lub podl11ioty, 0 kt6rych mowa w punkeic 1) wklad 
rzcezowy, osobowy , w lym swiadcl'cnia \volonlariusl'.y i praca spoleczna ezlonk6w 

( skala 0-3 punk tow ), 

6) analiza i oeena realizacji zleeonych zad~II'l publicznych zlceonych organizaeji lub 
podmiotom,o kt6rych l11()wa \v puni,cic 1) \V lataeh poprzcdnich,bior,+c pod uwagy 
rzetelnosc, terminowosc oraz spos6h n)/liczania otrzymanych na ten eel srodk{)w 

( skala 0-3 punkt6w ). 

4. Occna ofcrty wcdlug krytcri6w , 0 kt6rych mowa w punkcie 3 dotyczy r6wnie/ 

przypadku , gdy w wyniku ogloszenia otwartego konkursu ofert zostanic zgloszona 

tylko jedna. 


5. Maksymalna liczba punkt6w wynosi 18. 1 ,iczba punkt6w niczbydna do przyjyeia olerty 

vvynosi 10. 


6. Rozslrzygniyeic konkursu nasl<+ri do dnia 21 slyeznia 201 I r. 

7.Dccyzj~ 0 udzicleniu dotaeji podcjmuje Burmistrz Tosl:ka . 

8.J)ccyzja Burmislu.a Toszka jest ostatcezna i nie przyslugujc od nicj odwolanic. 

9.Burmislrz Toszka unicwa:i.nia olwarty konkurs olcrt .ie/eli: 

- nic zlozono /adncj olerty, 
- /adna I'.e zlozonych olert nic spclnia wymog6w zawartych w ogloszeniu. 

10. Inf(m'nacj~ 0 unicwa/nieniu otwartcgo komkllrsu olcrt Burmislrl: podajc do puhliczncj 
wiadolTIosci w spos6b okres\ony w punkcic I () ogloszenia. 

11. Niezwlocznic po wyborze orerty wyniki otwartcgo konkursu olert zostanq ogloszonc : 
- w Biulctynic Informacji Publicznej, 

na stronie intcrnctowej Urz~du Micjskiego w Toszku \vwvy.toszck.pl, 

- l1a tablicy ogloszc6 w Urzydzie Micjskim w Toszku. 


http:vwvy.toszck.pl
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Zrcalizowane w 2009 roku oraz 2010 roku zudania publiczlle (ego sumego rodzHju oraz 
udziclollc dotucje na ich realizae.if 

W roku 2009 zrcalizowano zadanic z zakrcsu Llpowszcchniania kultury lizyczllcj i 
sportu, kwota dotacji 100.000,- ;d 

W roku 2010 zxcalizowano zadanic z zakrcsu upowszcchniania kultury nzyczllcj i 
sportu ,kwota dolacji 100.000,- zl 

Szcz,cg61owych inrormacji dotyczqcych otvvartcgo konkursu oferl udzicla Tnspcktor ds. 
kadr ,kultury j sportu Urzydu Micjskicgo w Toszku (poh)j nr 22, I piytro) tel. 32237 8027. 

http:realizae.if

