
Lipie, dn.16.11.2018 r. 

Wójt Gminy Lipie 

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. 2018.450 t.j.) 

zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność 

profilaktyczną uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia w 

gminie Lipie w roku 2019 

 

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

 

Priorytet 1. Propagowanie zdrowego i abstynenckiego stylu życia poprzez upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu  

Obszary wsparcia: 

1)  propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez rozwijanie 

    dyscyplin sportowych dla podnoszenia sprawności fizycznej;  

2)  prowadzenie zajęć treningowych z elementami oddziaływań profilaktycznych; 

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

 

Zakres przedmiotowy realizowanych zadań: 

1) Zajęcia sportowe powinny być integralnym elementem programu profilaktycznego i pełnić funkcję 

uzupełniającą w stosunku do innych działań profilaktycznych, powinny także konstruktywnie wpływać na 

postawy młodych ludzi wobec używek, nie mogą stanowić jedynej i samodzielnej strategii profilaktycznej. 

2) Zajęcia sportowe powinny się odwoływać do strategii profilaktycznych (np. osobistych decyzji 

abstynenckich, przekonań normatywnych - „prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije alkoholu, 

nie pali papierosów, nie używa narkotyków, sterydów”). 

3) Zajęcia sportowe powinny także wzmacniać czynniki chroniące, zwłaszcza poprzez ukazywanie 

autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego 

itp.) i rozwijanie zainteresowań, z wyraźnym zakreśleniem norm zachowania w różnych sytuacjach (postawa 

wobec używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy).  

Wymagane jest, by osoby prowadzące takie zajęcia miały odpowiednie kompetencje merytoryczne. Organizator 

odpowiada za to, by były to osoby stanowiące dobry przykład dla młodych ludzi – aby przekaz profilaktyczny był 

zgodny z ich rzeczywistymi zachowaniami, 

4) Pozalekcyjne zajęcia sportowe, stanowiące element oddziaływań profilaktycznych, powinny 

obejmować: 

a) zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć (m. in. zakaz używek, 

wulgaryzmów, reguły fair play itp.). Zaleca się, aby uczestnicy zajęć, po zapoznaniu się z zasadami, złożyli 

podpisy pod regulaminem – zobowiązanie do ich przestrzegania (mogą również wprowadzić swoje reguły 

niezależne od narzuconego regulaminu). 

b) trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry zasad fair – play, 

radzenie sobie z trudnymi emocjami, ponoszenie konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp. 

c) współpracę z rodzicami: angażowanie ich np. w formie klubu kibica albo udziału w zawodach razem z dziećmi 

bądź osobnych, umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów (np.: organizacji zawodów, 

treningów w innym miejscu niż dotychczas). 

 

Priorytet 2. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Lipie 

Obszary wsparcia: 

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

2) prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z wykorzystaniem elementów 

    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. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej dla dzieci i 

młodzieży w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom 

Obszary wsparcia: 

1) organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów i zajęć w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych 

mających związek z używaniem środków zmieniających świadomość; 

2) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, trzeźwościowych rozgrywek sportowych, 

okolicznościowych imprez promujących zdrowy styl życia. 

Działania, których dotyczy niniejszy konkurs ofert, wpisują się w cel operacyjny Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016-2020 dotyczący Profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

 

II  Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych  

 w punkcie I ogłoszenia wynosi : 21400,00 zł 

 

III  Zasady przyznawania dotacji: 

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. 2018.450 t.j.) 

realizujące zadania statutowe m.in. w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych i kultury fizycznej, prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Lipie lub na 

rzecz jej mieszkańców – działające bez osiągnięcia zysku oraz kluby sportowe, świetlice środowiskowe, Koła 

Gospodyń, Ochotnicze Straże Pożarne. 

2. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

3. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć jednego lub kilku zadań wymienionych w  

punkcie I ogłoszenia. 

4. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż 

wnioskowana w ofercie. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do 

wnioskowanej przez oferentów, podmiot składający zobowiązany jest w terminie do 30 dni od daty 

rozstrzygnięcia konkursu do przedłożenia  korekty kalkulacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania 

lub przedłożenia rezygnacji z realizacji zadania. 

5. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 

realizacją zadania wskazanego w ofercie. 

6. Dotacja nie może być wykorzystana na : 

- zakupy inwestycyjne, 

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

- opłacenie rachunków telefonicznych. 

 

IV Warunki realizacji zadania: 

Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową i złożoną ofertą oraz 

obowiązującymi przepisami i standardami. 

 

V  Termin realizacji zadania:  

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od podpisania umowy 

 i zakończy najpóźniej do 30 listopada 2019 r.  

 

VI Termin i miejsce składania ofert: 

1.Termin składania ofert upływa 03.12.2018 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 Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016 roku poz. 1300). 

3.Do każdej oferty należy dołączyć: 

a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności; 

b) aktualny statut; 

 

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



d) oświadczenie, że zadanie będące przedmiotem oferty nie jest finansowane z innych środków finansowych 

pochodzących z budżetu gminy Lipie oraz, że zadanie zostanie wykonane w sposób efektywny, oszczędny i 

terminowy. 

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

 

VII Termin, tryb i kryteria wyboru oferty :  

1. Oferty będą ocenione przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową w terminie do 07.12.2018 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 

• propagowanie zdrowego i abstynenckiego stylu życia: 0-10 pkt 

2. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy w terminie do dnia 11.12 2018 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. 

 

VIII Informacje uzupełniające 

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. 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej http:/bip.lipie.akcessnet.net, na stronie 

internetowej www.lipie.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

 

 


