
Z:,ARZ |DZANTE NR 10/20 1 6

WOJTA CUNTT UI.,AN-MAJORAT

z dnia2I mar<>a2016 r.

w sprawie nia otwartego konkursu ot'ert ma realizacjp w 2016 4oku zadari publicznych

resie wspieranie i rupowszi:chniania kultury firycznpj i sportu.

Na ie art. 11 ust.l pkt I i art. 13 ustawy z dnia24kwie!nia2003 r. o idzialalnodci
po4rtku publiczt i wolontariacie (Dz. u. 220[6 r. poz. z39) orazuchwafy Nr )v60l15 Rady Gminy

Ulan-Majorat z d ia 26 listopada 2015 r. w sprawie Programu wsp6lpfacy Gminy Ulan-Majorat

rzqdowymi oraz podmiotaqli wymienionymi w art. 3 ust. 3 ust{wy z dnia

r. o d:zialalnoSci pozytk publicznego, na rok 20rc (Oziennik Urzgdowy

Wojew6dztwa Lu lskieg;o z:,2015 r. poz. 5049 zp62n. zm.) - zarzqdzam, cq nagtppujer:

organizacjami

24 kwietnia

Oglaszam
wspierania i

l,ronkurs ofert na *"h4S;; w 2016 roku zadar\ publicznycll zakresie

nmleJSZego

Wsp6lpracy
w art. 3 ust. 3

Na reali zaclafi realizorvanych w
w wysoko6ci 50 zl (slownie : p,igidziesiqt

p2
Rodzaj publiczrrych' ' Y 'n puurllcznycn

Ulan-Majorat
,zdniall4kwi

kaltary ji.zycznej i sportu, kt6rego zasady i tryb okreSla ztalqcznik do

$3.
rlamach konkursu przezn.Qza sig Srodki finansowe
gtsigcy zl 00/100).

$4
z'ostanie zanieszczolta na stronie internetoyej u4414,-g!4rimaiorat.pl,

w BiuleWnie Lr i Publicznej Gminy. 
lulan-Majorat 

www.ulanrhajorat.e-biureryqd oraz
na tablicy ogtroszeri rzpdu Giminy Ulan-Maj orat.

wchoclzi w Lryciez drLiem oo$olran,u.

u



Zalqcznik do Z4rz{dzenia Nr 10/2016

W6j ta Gminy Ulad-Maj orat

z dnia2l marca2}ft r.

OGI-,OSZENIE

W6jt Gmi Ulan-Majoratdz;ialajqc pod$tawie art. l1 ust. 2 i art.13 ustawy z,dnia24kwietnia
2003 r. o dziala

oraz uchwaly Nr

wsp6lpracy Gmi Ulan-Majorat z organizacj r]ni pozarzqdov,rymi oraz ppdmiotami wylnienionymi

w art. 3 ust. 3 o dzialalnosci po;rytku p{blicznego i o wolontariacfe, na 2016 rok (Dziennik

Urzgdowy Wo Lubelskiego 22,015 r.fpz. 5049 zp6hn. zm.) -

oglasza
na re'alizacig w 2016 r. Vadart w formieotwarty konkurs o

tan

Zgodnie z

w sprawie uchvya

pozarzqdowymi

publicznego i o

po2.5049)

I. Rodzaje

Realizacja zadahp

wspieranie w zakresie wsprela4lg

uchwzrl4 I.{r )V60l15 Rady f}miny Ulan-Maiorat z dlia 26 liiitopalda 2,015 r.

ia w sprawie Programu jvsp6lpracy GmirnLy Ulan-[rtajorat zt or[aniz:,acjami

podlmir:1.ami wymienionyr{i w art. 3 ust. 3 ustaw} o dzialalnoSgi po4rtku

acie, na 2016 rok (Dzieilrnik urzgdowy wojew6dzfwa Lubelskie lo 22015 r.

z kluLbarni iorganizacjami s$ortowymi, kt6re prowaf,zQdzialalnosl szloleniow41)

2)

3)

wsp6Ndziala

tdziaLw

upow

kach lligowych i turniejacf,

kultury fr4,s7o"i oraZ sportu na poziomie $minnym,

il. WysokoS6

-na

pclwiatnwym,

wojew6dzki o96hropolskim.

r6w prub,licznych prz:eznacz{nych na realizacj g zadaii:

zadafi z zukresu wspieran li upowszechniania kuttpr! fizycznej i sportu srodki

finansowe

Na

i upowszec

w kwocie

Termin i

Zadanie

Zadanie nie

umowa

3. Zadanie

wysokoiiai nie pr.zekraczajqcpi 50 000 zl (slownie: pigifiziesiqt tysigcy zt)

ealizaojqt zad,afi prblicznycli w Gminie Ulan-Majoral w zakrc>sie pspierania

iania. kr.rltury fizrycznej i spjortu w 2015 roku przeznpczono srodki finansowe

000,00 z:1.

nki rt;alizacj i zadaniaz

inno by6 realizowane od dnia podpisania umowy do dni{ l7 grudnia 2016 rnku.

nohe byd realizowane przez plodrniot nie bpdqcy stron4 rimowy, chyba le zawartaoze Dyc realzowane przez plodrnrot nre bpdqcy stron4 rimowy, chyba 2e zawarta

la wykonanie okresbnej czgf oi zadania przez ten podmflot,

o byr3 realizowane z najwylszq starannoscifu zgodni{ z zawarla ur4ow4 oraz



obowi4zuj

IV. Zasady p

l. Zasady

awaLnia dotacji i termin sldadania ofert:

ani a dotacj i okre6lajq p4zepir;y:

dnia.24 kwietnia 2003 r. d dzialalnosci poiytku publicznego i o vrJolontariacie

201(i r. paz.239)

dnia'21 sierpnia 2009 r. o fin{nsach publicznyckr ( Dz. rJ i 22013 t. poz.lg5 ze zm.;,

1) ustavry

(Dz. U.

2) ustawy

2. Adresaci k

2) podmi

iowo
3. Zloilenie

dotacji w

l)
2)

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

l0)

11)

t2)

wyz;w1

zakup

materi

uslugi

lnne

1) organL je pozat'zqdowe,. yvLqr L+sv 1f v)

wyrrnienione w aft. 3 u$t, 3 ustawy o

tariacie,

rty nie.jest r6wnoznaczne f zapewnieniem przyznani4

Slorrej w ofercie wysokoScip

4. Dotacja by6 przeznaczena na pokr5,{cie nastgpuj4cych koszt6w:

dzialalnqSci po4rlku publicznego

dotacji lub pyzyznaniem

ie i :zakwaterowanie realizator6w i

Gminy w Ulanie-Maj oracie.

uczestnik6w zadanla, lecz nie wigcej

w zalqczniku Nr I

lqaznig

nlz z kwoty dotacji,

j6w i innvch material6w,

nieztrpdne do wykonan ia za{ania,

portowe,

gi niezbgdne przy realizacji plzedsigwzigcia(np. koszty tlbezpieczenia, promocja),

urzqdzeti, obiektriw i sal w fiiqzkuzrcalizowanym zadaniem,lYy

koszty ji srpdziowskich,

obsluga

skladk

imedycz,na,

stwrerdzenia w sprawozdafiiu koricowym z realizacji zadania udziatu dotacji

Gminy Ul ajorat w kosztach calkowitvch - wigkszego niz okredlony w urnowie - dotacja

5.W

proporcjona

6. Termin i mi

l) Termin

2) Oferta

bqdL

doU

Wz6r o

do

wzoru

ie zostanie zmniejszona.

skladania of<rrt:

ofert apfiiwa w dnil12 kwietnia 2016 r. do goflz ldo.
nna by6 umieszczona w koflercie z dopiskiem ,,Konkuls ofert i nazwqzadania"

na Sekretariacie urzrpdu Gminy LJlan-Majorat - pok6j Nr 1g, Unan-Ivlajorat 57,

slana poc:2t4. o zachowanir{ terminu decyduje data flohenia (wp}ypu) oferfy

realizacji izadania puplicznego okreslony jes{

niar Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 giar Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie

realizacji zadaniapublicz4ego, ramowego wzoru umq!\y o wyk.onani e zadania

i vvzc,ru sprawozdania z lvykonania tego zadania ( Dz. U. z 2017 r. Nr d,

czlonkorvskie i oplaty nviqzaf:re z Funkcjonowaniem klufu,

'dla uczerstnik6w zadania (w tym z:azaangailowanie i @niki sportowe),

:h koszt6w posredlnich stanov'ii4cyoh do l0%o dotacji: obiluga finansowg-ksiggowa

zakup material6rv oraz uslu$ biurowych, pocztowych,.



Do oferty dolqczyti:

l)
prawn

oswl

5. Przy rozpat4

a) zgodno6(,2

c) analiza i

z uwzglpd

2. Trei;6

d

o

woli w zakresie nabywairia praw i zaciryania zabowiqzah finaniowych oraz

ia sroclkami przeznaczonlmi na realizacjg zadania (]rv tym rozliczeitia dotacji),

dofinansowanie stara siq poflmiot,

2) aktual statutt olFerrenta poSwiadczon!, za zgodno66 z oryginateip przez os;oby uprawnione

do re

3) w przry lku crferty wsp6lnej naleLry laNqcryl dokumenty potwiQrdzaj4ce podst[wQ prawnz[

ka2dego z tych podmiot6w oraz umowg partnersk4 - kopip potwier{zon q przez

osoby uL nlon,e.

V. Termin i kry stosowane przy clokona$iu wyboru oferty.

ne bqd4 przez, K<tmisjp $onkursowq powolanq zalzqdzeniern wbjta Gminy1. Oferty opini

Ulan-Maj

2. Decyzjpo

podejmuje

3. Do decyzjt

borze oflrrtt i o ud:zielaniu dot4cji po zapoznaniu sip z opfni4Komisji Kgnkursowej

t Gnriny Ulan-Majorat, w terminie 14 dni od dania zakpfczenia rikladhnia ofert,

6jta Gminy nie przystruguje ffyb odwolania.

Wdjt Gminy w zakresie tego4. Jeileli Zadna brta nie zapewnia mo2liwo{ci wykonania zadania,

zadaniaun aZnia konkurs.

odpir; z rejeshu lub wyci4g z ewidencji , lub inne doklqienty potwier.dzaj4ce status

oferernta i umocowanie op6b go reprezentuj4cych] W przypad{fu oddziatu

crrgirnizacji skladaj4cej ofertp niezbEdne jest zqlqczenieirgo orgirnrzacJl sK{adaJQceJ otertQ nlezbEdne lest zLlqczenie pelnpmocnictwa

gl6wnego dla przedstawicieli ilw oddziaht do skladania w imieniu tel organizacji

aniu ofirrtt stosorvane bgd4 nflstgpuj4ce kryteria:

, dzai umi zadari v,rspieranych,l okreSlonych w ogloszeniu,

yznawane na wydatki nle rwiqzane bezposrednio frealizacjq danQgo zdania.

zostanie zamieszczon/ na stronie internetow$j Gminy ulbn-Majorat

, w Briuletynie flnformacji Publicznej Gminy Unan-Majorat

arazna tabli]cy ogloszef, Urzgdu Gminf Ulan-Majorat.

b) ocenakal lacji koszt6w zadaniaw stosufiku clo zakresu rzeczowegQ zadania,

ocena wykonaniLa zadah pleconych podmiotowi ]r4' okresie poprzednim,

eniernL rzretelno$ci i l;erminolyoSci ich realizacji oraz prawidlowo5ci rozliczenia

otrzvmanvc

d) udzial

e) doSwiadcze

6. Ofefi z po ternninie, wypelniont niewla6ciwie bqdl nieliompletnie oraz zlo2one

na niewlaSoi h drukach nie bgd4 rozpatr;twane ze wzglgd|w formalirych.

7. Do konkursiu

VI. Fostanowien

ie bqd4dopuszazone oferty n\realizacjpinnych zadainip ogloszone w Qgloszeniu.

kofcowe.

1. Dotacje nie

ki


