ZARZĄDZENIE NR RO.0050.14.2021
BURMISTRZA RZEPINA
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć
szkoleniowo - wychowawczych w zakresie gimnastyki artystycznej, akrobatyki sportowej oraz tańca na
terenie Gminy Rzepin w 2021 r."
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.
zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/209/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
Programu współpracy Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć
szkoleniowo - wychowawczych w zakresie gimnastyki artystycznej, akrobatyki sportowej oraz tańca na terenie
Gminy Rzepin w 2021 r."
2. Warunki konkursu określa ogłoszenie o treści jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego
w Rzepinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
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Załącznik do zarządzenia Nr RO.0050.14.2021
Burmistrza Rzepina
z dnia 18 lutego 2021 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć szkoleniowo
- wychowawczych w zakresie gimnastyki artystycznej, akrobatyki sportowej oraz tańca na terenie Gminy
Rzepin w 2021 r."
Burmistrz Rzepina
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 11 ust. 2,
jak
również
art. 13 ustawy
z dnia
24 kwietnia
2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z uchwałą
Nr XXXIV/209/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy
Gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie zajęć szkoleniowo - wychowawczych w zakresie
gimnastyki artystycznej, akrobatyki sportowej oraz tańca na terenie Gminy Rzepin w 2021 r.".
1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 10 000 zł.
2. Główne działania przewidziane do realizacji w ramach w/w zadania:
1) organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki artystycznej, akrobatyki i tańca na terenie Gminy Rzepin;
2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
3) upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
4) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
5) integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych;
6) promocja Gminy Rzepin.
3. Zasady przyznawania dotacji:
1) w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
2) realizacja zadania publicznego musi odbywać się zgodnie z celami zapisanymi w statucie organizacji;
3) dotacja przyznawana jest na zasadzie wsparcia realizacji zadania publicznego;
4) podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest zapewnić min. 5% finansowego wkładu własnego
wnioskowanej dotacji;
5) przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem przedstawionym w ofercie, efektywnie,
oszczędnie i terminowo;
6) warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych;
7) podmiot ubiegający się o dotację powinien posiadać doświadczenie w realizacji podobnych działań;
8) udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz po podpisaniu
umowy pomiędzy Gminą Rzepin, a podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji.
4. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) zadanie winno być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.
2) dotacja nie może być wykorzystana na pokrycie zobowiązań powstałych przed datą podpisania umowy
o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów, które nie dotyczą bezpośrednio realizacji zadania;
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3) w trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 20%.
5. Terminy i miejsce składania ofert:
1) oferty należy składać zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) zamieszczonym na www.rzepin.bip.net.pl w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Rzepinie (69-110 Rzepin, Plac Ratuszowy 1, pok. nr 14) w terminie do 15.03.2020 r. do godz. 16.30
w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „OFERTA” i nazwą zadania;
2) o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Rzepinie;
3) do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z KRS, bądź innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym
stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany);
b) statut podmiotu;
c) oświadczenie o braku zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
6. Termin i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organu ogłaszającego konkurs w terminie pięciu dni roboczych
od daty upływu terminu składania ofert.
2) Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, która po dokonaniu oceny przedstawi
Burmistrzowi Rzepina swoje propozycje rozstrzygnięcia konkursu.
a) Kryteria formalne:
- podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie;
- przedłożony został kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty wraz ze wszystkimi
wymaganymi załącznikami, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
w terminie określonym w ogłoszeniu.
b) Kryteria merytoryczne:
- możliwość realizacji zadania przez oferenta;
- przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania;
- proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie
realizował zadanie;
- wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków;
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia dotacji.
3) Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia, o czym składający ofertę zostaną
powiadomieni.
7. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
- w roku 2020 oraz 2021 nie zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju.
8. Zastrzega się podział środków finansowych przewidzianych na wsparcie realizacji zadania w przypadku
zgłoszenia równorzędnych ofert, pozytywnie ocenionych w toku oceny formalnej i merytorycznej.
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9. Burmistrz Rzepina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu.
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