
ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2014
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 18 listopada 2014 r.

w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w Programie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia
oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2015

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie własne zawarte w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu 
życia oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2015.

§ 2. Warunki konkursu określa regulamin konkursu stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.79.2014

Wójta Gminy Lipie

z dnia 18 listopada 2014 r.

Regulamin konkursu
na realizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia
oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2015

§ 1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( 
Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ), realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej, prowadzące swoją 
działalność na terenie Gminy Lipie lub na rzecz jej mieszkańców – nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz 
szkoły, kluby sportowe, świetlice środowiskowe, Koła Gospodyń, Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 2. Celem konkursu jest wyłonienie i finansowanie zadań mających na celu m.in.

Priorytet 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1) propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie dyscyplin 
sportowych dla podnoszenia sprawności fizycznej;

2) prowadzenie zajęć treningowych;

3) kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lipie poprzez udział we współzawodnictwie sportowym;

4) utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej, sprzętowej.

Priorytet 2. organizowanie wypoczynku i dożywiania dla dzieci i młodzieży z Gminy Lipie

1) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży;

2) prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z wykorzystaniem elementów i programów 
profilaktycznych;

3) prowadzenie drużyn harcerskich i zuchowych;

4) propagowanie wolnego od uzależnień sposobu życia poprzez organizację aktywnych form wypoczynku dla 
dzieci ze środowisk patologicznych;

Priorytet 3. ochronę dóbr kultury i tradycji

1) pogłębianie wiedzy o miejscach historycznych na terenie gminy oraz ich ochrona;

2) organizowanie konkursów o tematyce historycznej, konkursów recytatorskich, konkursów plastycznych;

3) organizowanie okolicznościowych imprez, festynów promujących gminę.

§ 3. Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych w punkcie I ogłoszenia 
wynosi : 22 000,00 zł.

§ 4. 1. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku zadań wymienionych 
w punkcie I ogłoszenia.

3. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż 
wnioskowana w ofercie.

4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku 
z realizacją zadania wskazanego w ofercie.

5. Dotacja nie może być wykorzystana na :
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- zakupy inwestycyjne,

- remonty oraz bieżące utrzymanie obiektów i budynków, będących w posiadaniu oferenta,

- opłacenie rachunków telefonicznych

6. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz 
obowiązującymi przepisami i standardami.

7. Zadanie winno być realizowane po dniu podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 5. 1. Termin składania ofert upływa 10.12.2014 r. do godz. 12,00. Oferty należy składać w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Lipie” Zadanie pt:” … ” w sekretariacie 
Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie.

2. Oferty winny być złożone na druku według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25 ).

3. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia)

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności;

c) aktualny statut;

d) inne dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania

e) oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem oferty nie jest finansowane z innych środków finansowych 
pochodzących z budżetu Gminy Lipie

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.

§ 6. 1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do 
15.12.2014 r. wg. następujących kryteriów:

a) spełnienie wymogów formalnych,

b) spełnienie kryteriów merytorycznych,

Oferta może uzyskać maksymalnie l00 pkt w tym:

· wysokość wkładu własnego na realizację zadania( rzeczowego, osobowego, pracy społecznej członków) : 
0-20 pkt

· dotychczasowa współpraca z Gminą: 0-30 pkt

· doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu: 0-10 pkt

· ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania: 0-20 pkt

· ocena zakładanych rezultatów działania: 0-10 pkt

· promowanie rozwoju dyscyplin sportowych w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej: 0-10 pkt

2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 19.12.2014 r. na 
podstawie protokołu Komisji;

3. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, 
w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy.

§ 7. Wzory ofert oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy 
Lipie, pokój nr 23 (GOPS), lub telefonicznie pod numerem 34 31 88 033 w. 54, oraz u Pana Jacka Majchrzaka tel. 
667987116
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Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
http:/bip.lipie.akcessnet.net, na stronie internetowej www.uglipie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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