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W.00SO.I06.2018
ZARZ.\DZENIE NR 106/2018
Wojta Gminy Jablonna
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjr zadan publiczllych

w zakresie wspierania i upowszechlliania kultllry jizycznej, przeciwdzialania uzaleinieniom
i patologiom spolecznym oraz edukacji.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdzie gminnym

(Dz.U.2018.994 z p6in.zm.), art. II ust I i 2 w zwiqzku z art. 13 ust. I i 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku

0

dzialalnosci pozytku publicznego i

0

wolontariacie

(Dz.U.2018.650 z p6in.zm.) oraz Uchwaly Nr XXVIII/273/2016 Rady Gminy Jablonna
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu wsp61pracy Gminy Jablonna
z organizacjami porzqdkowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r.

0

dzialalnosci pozytku publicznego i

0

wolontariacie na lata 2017-2018,

zarzl\dzam co nastl(puje:
§ I. Oglasza sit; otwarty konkurs ofert na realizacjt; zadan publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizyczne, przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym
oraz edukacji.

§ 2. Trese ogloszenia

0

otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznik nr I do mmeJszego

zarzqdzenia.

§ 3. Zleca sit; realizacjt; zadan publicznych wymlemonego w § I w formie wsparcia
z udzieleniem dotacji, kt6ra b<;dzie pokrywae maksymalnie 85 % koszt6w realizacji zadania.
§ 4. Ogloszenie 0 konkursie publikuje sit; poprzez jego zamieszczenie:
I) w Biuletynie Informacji Publicznej ,
2) na tablicy ogloszen w siedzibie Urzt;du Gminy Jablonna,
3) na stronie intemetowej Urz<;du Gminy Jablonna,

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjt;cia.
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Zal~cznik

nr I

do Zarz~dzenia Nr 10612018
W6jta Gminy Jablonna
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

OGLOSZENIE
W6jt Grniny Jablonna oglasza konkurs ofert na realizacjy zadail publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdzialania uzaleznieniorn i patologiorn
spolecznyrn oraz edukacji.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nast'lpi w forrnie wsparcia wraz z udzielaniern dotacji
na pokrycie rnaksyrnalnie 85 % koszt6w realizacji zadania.
Rodzaj zadania i warunki realizacji, wysokosc srodk6w publicznych, kt6re Grnina Jablonna rna
zarniar przeznaczyc na realizacjy tego zadania wg kwalifikacji budzetowej: dzial926 rozdzial
92695 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dzial 851rozdzial 8514 przeciwdzialania uzaleznieniorn i patologiorn spo!ecznyrn, dzial 801 rozdzial 80195 edukacja.
RODZAJ ZADANIA 1 SZCZEGOLOWE WARUNKI REAL/ZACJI
ZADANIE NR 1 : SENIOR SPORT

Cele zadania: zwi~kszenie aktywnosci fizycznej os6b w wieku emerytalnym poprzez organizacj~
zaj~c sportowo-rekreacyjnych dostosowanych dla grupy wiekowej 50 +. Promowanie zdrowego stylu
zycia oraz rozwijanie pasji i zainteresowan sportowych wsr6d senior6w zamieszkalych na terenie
Gminy Jablonna. Zwi~kszenie dost~pnosci r6znorodnych form aktywnosci w zakresie kultury
fizycznej dla os6b w starszym wieku.
Przedsi~wzi~cia

realizowane w ramach zadania:

a) organizacja przedsi~wzi~c sportowo -rekreacyjnych dla os6b w wieku emerytalnym,
b) promowanie aktywnego i zdrowego stylu zycia wsr6d senior6w,
c) integrowanie srodowiska senior6w zamieszkalych na terenie Gminy Jablonna, poprzez
organizacj~ zaj~c sportowo- rekreacyjnych.
Beneficjenci zadania:
osoby w wieku 50 + zamieszkale na terenie Gminy Jablonna
Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty prowadzenia zaj~c sportowo-rekreacyjnych dla senior6w,
b) koszty organizacji przedsi~wzi~c integracyjnych w zakresie poprawy aktywnosci fizycznej
os6b w wieku 50+,
c) zakup material6w promuj~cych zdrowy styl zycia wsr6d os6b w wieku emerytalnym,
d) inne koszty i uslugi niezb~dne do realizacji przedsi~wzi~c zwi~zanych z realizacj~ zadania.
realizacja zadania od 15 wrzesnia 2018 r. - do 15 grudnia 2018 r.
wysokosc srodk6w finansowanych - 10 000,00 zl

ZADANIE NR 2 : AKTYWNA GMINA JABLONNA

Cele zadania: popularyzacja i rozwijanie roznych dyscyplin sportu w lokalnym srodowisku,
propagowanie wsrod mieszkanc6w Gminy Jablonna aktywnosci sportowej oraz zdrowego stylu
zycia.
Przedsi~wzi~cia

realizowane w ramach zadania:

a) organizowanie przedsi,wzi,c z zakresu sportu i rekreacji ,
b) organizowanie przedsi,wzi,c edukacyjnych i promujllcych zdrowy styl rycia
c) organizacja piknikow i imprez sportowych,
Beneficjenci zadania:
mieszkancy Gminy Jablonna,
Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty prowadzenia zaj,c sportowo-rekreacyjnych,
b) koszty organizacji przedsi,wzi,c integracyjnych w zakresie poprawy aktywnosci fizycznej
mieszkancow Gminy Jablonna,
c) zakup materialow promuj~cych zdrowy styl zycia,
d) inne koszty i UShlgi niezb,dne do realizacji przedsi~wzi,c zwi~zanych z realizacj~ zadania.
realizacja zadania od 15 wrzesnia 2018 r. - do 15 grudnia 2018 r.
Wysokosc srodk6w finansowanych -10000,00 zl
ZADANlE NR 3 : MLODZI ODKRYWCY
Cele zadania: rozwijanie zainteresowan dzieci
poznawanie romych dziedzin nauki i techniki.

mlodziery z terenu Gminy Jablonna poprzez

Przedsi,wzi,cia realizowane w ramach zadania:
a) organizacja warsztatow edukacyjnych dla dzieci i mlodziezy,
b) organizacja wydarzen popularyzuj~cych wiedz, oraz osillgniecia naukowe i techniczne,
Beneficjenci zadania:
dzieci i mlodziez z terenu gminy Jablonna
Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty prowadzenia warsztatow edukacyjnych,
b) zakup material6w koniecznych do realizacji zadania,
c) inne koszty i uslugi niezb,dne do realizacji przedsi,wzi,c zwi~zanych z realizacj~ zadania.
realizacja zadania od 15 wrzesnia 2018 r. - do 15 grudnia 2018 r.
wysokosc srodk6w finansowanych - 12 000,00 zl
/
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ZADANIE NR 3 : I LOVE ZYCIE
Cele zadania: realizacja dzialan profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania uzaleznieniom i
patologiom spolecznym poprzez organizacj~ zaj~c sportowych, rekreacyjnych stanowiqcych
altematywnq form~ sp~dzania wolnego czasu dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Jablonna.
Rozwijanie pasji sportowych, poznanie roinorodnych form rekreacji.
Przedsi~wzi~cia

realizowane w ramach zadania:

a) organizowanie przedsi~wzi~c z zakresu sportu i rekreacji,
b) organizowanie przedsi~wzi~c podnoszqcych wiedz~ na temat uzaleinien i szkodliwosci
zazywania substancji psychoaktywnych,
c) organizacja wydarzen sportowo - rekreacyjnych,
Beneficjenci zadania:
dzieci i mlodziez z terenu Gminy Jablonna,
Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty prowadzenia zaj~c sportowo-rekreacyjnych,
b) koszt organizacji warsztatow podnoszqcych wiedz~ na temat uzaleznien i szkodliwosci
zazywania substancji psychoaktywnych,
c) koszty zakup materialow promujqcych zdrowy styl Zycia,
d) inne koszty i uslugi niezb~dne do realizacji przedsi~wzi~c zwiqzanych z realizacjq zadania.
realizacja zadania od 15 wrzesnia 2018 r. - do 15 grudnia 2018 r.
Wysokosc srodkow finansowanych - 15 000,00 zl
ZADANIE NR 4 : SAMOOBRONA DLA KOBIET
Cele zadania: realizacja dzialan profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania uzaleinieniom i
patologiom spolecznym poprzez organizacj~ zaj~c z samoobrony majqcych na celu podniesienie
umiej~tnosci mieszkanek Gminy Jablonna w zakresie obrony w sytuacjach ryzykownych.
Przedsi~wzi~cia

realizowane w ramach zadania:

a) organizacja zaj~c z samoobrony dla kobiet,
Beneficjenci zadania:
mieszkanki Gminy Jablonna,
Koszty pokrywane z dotacji:
a) koszty prowadzenia zaj~c z samoobrony,
b) inne koszty i ushtgi niezb~dne do realizacji przedsi~wzi~c zwiqzanych z realizacjq zadania.
realizacja zadania od 15 wrzesnia 2018 r. - do 15 grudnia 2018 r.
Wysokosc srodkow finansowanych - 5 000,00 zl

I. Zasady przyznawania dotacji
I. Postypowanie w sprawie przyznania dotacji odbywac siy bydzie zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

0

dzialalnosci pozytku publicznego

i 0 wolontariacie (Dz.U.2018.450 z p6zn.zm.)
2. Dofinansowanie ze srodk6w Grniny Jablonna nie moze przekraczae 85 % calkowitych
koszt6w realizacji zadania.

II. Termin realizacji zadania
Zadania muszfl bye zrealizowane w terminie:
od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

III. Warunki realizacji zadania
I. Zadanie zawarte w ofercie moze bye realizowane wsp61nie przez wiycej izjeden pomiot
jezeli oferta zostanie zlozona wsp6lnie. W takim przypadku wszystkie

podmiot

odpowiadajfl w r6wnym stopniu za realizacjy zadania.
2. Podmiot realizujflCY zadanie zobowiflzany jest do stosowania przepis6w prawa
w szczeg61nosci Rozporzfldzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiflzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (og6lne rozporzfldzenie
danych) (Dz.

0

ochronie

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanego w dalszej cZysci

"Rozporzfldzeniem") oraz z innych przepis6w prawa powszechnie obowiflzuj'lCego,
kt6re chroni'l prawa os6b, kt6rych dane bydfl przetwarzane w zakresie realizacji zadania
byd'lcego przedmiotem niniej szego zarzfldzenia, a takZe ustawy prawo zam6wieri
publicznych (Dz.U.20 17.1579 z pMn.zrn.) oraz ustawy

0

finansach publicznych

(Dz.U.2017.20n z p6zn.zrn.).

IV. Termin i warunki skladania ofert

1. Termin skladania ofert do dnia 10 wrzesnia 2018 r. do godziny 18.00.
2. Oferty nalezy zlozye w kopercie w Biurze Obslugi Interesanta Urzydu Gminy Jablonna
w godzinach pracy urzydu lub nadeslae za posrednictwem poczty na adres: Urz'ld
Gminy Jablonna, ul. Modliriska 152, 05-110 Jablonna (decyduje data wplywu do
Urzydu).

3. Oferty nalezy skladae

wyl~cznie

na drukach, kt6rych wz6r okrdla

Rozporz~dzenie

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w

dotycz~cych

realizacji zadan publicznych

oraz wzor6w sprawozdan z wykonania tych zadan (Dz.U.2016.1300 z p6in.zm.).
4. Koperta

zawieraj~ca

ofertt; powinna bye opisana poprzez oznaczenie nazwy i adresu

podmiotu, nazwy zadania oraz adnotacjt; "nie otwierac przed posiedzeniem komisji

konkursowej" .
5. Wszystkie oferty otrzymane po terminie
6. Informacji

dotycz~cych

zostan~

odrzucone.

zdania konkursowego oraz wymog6w formalnych udziela:

Wydzial Oswiaty, Sportu i Spraw Spolecznych Urzt;du Gminy Jablonna,
Beata Wojciechowska tel. 22 767 73 46 email.:b.wojciechowska@jablonna.pl.

V. Wymagana dokumentacja

Dokumenty podstawowe:
I. Prawidlowo wypelniony formularz oferty podpisany przez osoby upowaznione
do skladania oswiadczen woli, zgodnie z
lub zgodnie z innymi dokumentami

wyci~giem

z Krajowego Rejestru

potwierdzaj~cymi

S~dowego

status prawny podmiotu

i umocowanie os6b go reprezentuj~cych, z zastrzezeniem iz:
a) ofertt; oraz zal~czniki nalezy zlozye w jednym egzemplarzu,
b) wszystkie pola oferty musz~ zostae czytelnie wypelnione,
c) w pola, kt6re nie odnosz~ sit; do oferenta, nalezy wpisae "nie dotyczy",
d) w dokumencie nie wolno dokonywae skreslen i poprawek, poza wyrainie
wskazanym rubrykami,
e) w przypadku opcji "niepotrzebne skre§lic" nalezy dokonae wlasciwego wyboru.
f) wszystkie strony oferty mus~ bye ponumerowane,

g) wszystkie

zal~czniki musz~

bye ponumerowane,

h) na ostatniej stronie oferty (w wyznaczanym miejscu) nalezy dokladnie wpisae
wszystkie

zal~czniki,

2. Oferta, wszystkie oswiadczenia i inne dokumenty

zal~czone

do oferty

musz~

bye

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i skladania
oswiadczen woli w jego imieniu.
3. W przypadku wystawienia przez ww. osoby uprawnieil do podpisywania dokument6w
(lub okreslonych rodzaj6w dokument6w) upowa:i:nienia
do oferty.

musz~

bye

dol~czone

4. Jezeli osoby uprawlllone nie dysponuj,! piecz,!tkami imiennymi, podpis musi bye
zlozony pelnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pelnionej funkcji.
5. Kopie dokument6w powinny bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez osoby
upraWlllone.
6. W przypadku gdy oferta jest skladana przez wic;cej niz jeden podmiot kazdy
z podmiot6w zobowi<jzany jest do zal<jczenia kompletu dokument6w potwierdzaj<jcych
osobowose prawn<j i spos6b reprezentacji.
7. Dokumenty sk!adane w przypadku otrzymania dotacji:
Oferent zobowi<jzany jest w terminie dw6ch dni od daty otrzymania informacji z Wydzia!u
Oswiaty Sportu i Spraw Spo!ecznych Urze;du Gminy Jablonna

0

przyznaniu dotacji,

dostarczyc niezbc;dne dokumenty do podpisania umowy w tym: zaktualizowany
harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowi<jcego zal,!cznik do

umowy

w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niz wnioskowana zgodnie ze
zlozon<j ofert'!.
VI. Termin i tryb wyboru oferty

I. Oferty, kt6re nie spelni<j wymog6w formalnych, nie be;d<j dalej rozpatrywane.
2. Oceny zlozonych ofert dokona komisja konkursowa powolana zarz,!dzeniem W6jta
Gminy Jablonna przy zastosowaniu nastc;puj,!cych kryteri6w:
Kryteria formalne:
a) terminowose zlozenia oferty,
b) ocena czy podmiot skladaj<jcy ofertc; jest uprawniony do jej zlozenia na
podstawie art.3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie,
c) kompletnosc i prawidlowosc zlozonej dokumentacji.
Kryteria merytoryczne:
a) ocena

mozliwosci

realizacji

zadania

publicznego

przez

organizacje;

pozarz'!dow'!lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
b) ocena przedstawionej kalkulacji koszt6w realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakosc wykonania zadania i kwalifikacji os6b, przy udziale
kt6rych organizacja pozarz'!dowa lub podmioty okreslone wart. 3 ust. 3 be;d,!
realizowac zadanie publiczne,
d) ocena uwzgle;dnionych planowanych przez organizacje; pozarz'!dow'! lub
podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 udziale srodk6w finansowych wlasnych

e) oeena uwzglc;dnionego planowanego przez organizaejc;

pozarz~dow~

lub

podmioty wymienione wart. 3 ust. 3, wkladu rzeezowego, osobowego, w tym
swiadezenia wolontariuszy i praec; spoleezn~ ezlonk6w,
f) analiza i oeena realizaeji zleeonyeh zadan publieznyeh w przypadku organizaeji
pozarz~dowej

lub podmiot6w wymienionyeh wart. 3 ust. 3, kt6re w lataeh

poprzednieh realizowaly zleeone zadania publiezne,

bior~e

pod uwagc;

rzetelnosc i terminowosc oraz spos6b rozliezenia otrzymanyeh na ten eel
srodk6w.
3. Srodki finansowane zostan~ rozdzielone pomic;dzy podmioty uprawmone, kt6ryeh
oferty

byd~

wylonione w drodze konkursu. Mozliwe jest dofinansowanie wic;cej niz

jednej oferty, jednej oferty lub nie dofinansowanie zadnej oferty.
4. Komisja konkursowa po analizie ofert przedlozy rekomendacjy co do wyboru ofert
W6jtowi Gminy Jablonna.
5. Rozstrzygniyeia ofert dokona W6jt Gminy Jablonna w drodze

zarz~dzenia

nie p6Ziliej

niz w ei~gu 7 dni od terminu zakonezenia skladania ofert.
6. Ogloszenie

0

rozstrzygniyciu konkursu zostanie zamieszezone na tablicy ogloszen

w Urzc;dzie Gminy Jablonna, w Biuletynie Informaeji Publicznej Urzydu Gminy
Jablonna pod adresem http://ug.jablonna.ibip.pl/publie/.
7. Od rozstrzygnic;cia w sprawie wyboru ofert nie stosuje siC; trybu odwolawezego, kaidy
oferent moze

~dac

uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

8. W6jt Gminy Jablonna zastrzega sobie prawo

odst~pienia

od rozstrzygniyeia w czysei

lub calosei otwartego konkursu ofert bez podania przyezyny.

