Kłecko, dnia 3.01.2013r.
Burmistrz Gminy Kłecko
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z 2010 r. jednolity tekst ustawy) i uchwały
Nr XVI/139/12 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2012 roku w sprawie
Programu współpracy Gminy Kłecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013; uchwały Nr III/17/10 Rady Miejskiej
Gminy Kłecko z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.

I.

Konkurs adresowany jest do:
1. organizacji pozarządowych,
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,
3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w
zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

II.

Rodzaje, warunki i terminy zlecanych zadań oraz wysokość środków publicznych
przeznaczonych na ich realizację.
1. Z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej
a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji w/w
zadania wynosi 115.000 zł.
b) minimalny wkład własny 20%
c) w skład powyższego zadania wchodzi:
organizacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym dla mieszkańców gminy Kłecko,
organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
organizacje imprez z gminnego Kalendarza Sportowo Kulturalnego,
d) warunki realizacji zadań:

- miejsce realizacji: teren Gminy Kłecko,
- zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności.
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 3.12.2013 roku.
Ostateczna wysokość dofinansowania może ulec zmianie i zależna będzie od zapisów
uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na rok
2013.
III.

Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotację przyznaje się podmiotowi, którego oferta zostanie wybrana.
2. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie, a podmiot
realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji w sposób
określony umową.
3. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się na zasadzie wspierania.
4. Dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% jego kosztów.
5. Przyznając dotację na zadanie publiczne Gmina dokonuje kontroli i oceny realizacji
zadania.
6. Sprawozdanie z wykonywania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni
po zakończeniu umowy.

IV.

Termin i miejsce składania ofert konkursowych:
Oferty należy przesyłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Miejski Gminy Kłecko
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko
lub składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 - sport”, w terminie
do 31 stycznia 2013 roku do godz. 14:00. Wniosek konkursowy do pobrania na stronie
www.klecko.pl/bip.php lub w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko pokój Nr 6.

V.

Wybór ofert i ogłoszenia wyników konkursu.
1. Kryteria wyboru ofert:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Przepis ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została
zgłoszona jedna oferta.

2. Decyzję o wynikach konkursu podejmie w drodze zarządzenia Burmistrz Gminy Kłecko
po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego
dnia przyjmowania ofert.
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłecku i prasie lokalnej.
VI.

Informacje dodatkowe.
Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać Urzędzie
Miejskim Gminy w Kłecko, insp. Krzysztof Gronikowski pokój Nr 6.

Uwaga! Nie przewiduje się postępowania odwoławczego.

Burmistrz
/-/ inż. Marek Kozicki

