Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Mieroszowa nr 259/2019r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIEROSZOWA
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ), Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz Zarządzenia Nr 91/2012 Burmistrza Mieroszowa
z dnia 24 września 2012 roku w sprawie ,, Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Mieroszów przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność pożytku publicznego”, Burmistrz Mieroszowa ogłasza:
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ DZIAŁAŃ NA RZECZ KULTURY OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I
TURYSTYKI W ROKU 2020.
I. Adresaci konkursu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.),
działające na terenie Gminy Mieroszów lub na rzecz jej mieszkańców.
II. Forma realizacji zadania.
Zlecenie realizacji nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
jego wykonanie lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
III. Rodzaj, zakres realizacji zadań objętych konkursem.
1) na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych,
b) wspieranie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
c) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych,
d) wspieranie działalności sportowej, rekreacyjno – rehabilitacyjnej na rzecz
niepełnosprawnych w szczególności dzieci i młodzieży,

ludzi

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i turystyki,
w tym
dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych a w szczególności:
a) organizacji okolicznościowych imprez i wydarzeń kulturalnych,
b) organizacji przedsięwzięć w zakresie kontynuacji i rozwoju tradycji lokalnych, zachowanie
i podtrzymanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości,
c) wydawanie niskonakładowych niekomercyjnych publikacji o charakterze informacyjno –
promocyjnym i turystycznym.
3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym dotyczące:
a) organizacji imprez sportowych o wysokiej randze promocyjnej,
b) przygotowania i uczestnictwa klubów sportowych w imprezach sportowych,
c) organizacji zajęć sportowych i udziału młodzieży w rozgrywkach UKS –ów i innych,
d) organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych,
e) podejmowania działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie
Gminy,
f) upowszechnienia aktywnych form wypoczynku, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020:
1/ Kultura fizyczna i sport - 104.500,00zł
2/ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 21.300,00 zł
3/ Działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki – 21.300,00 zł
V. Zasady przyznawania dotacji.
1/ Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku do do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z
dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.
2057).
2/Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3/ Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość dotacji może być niższa od
określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego
i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.
4/ Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu:
a/ w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem,
b/ gdy oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Mieroszowa lub istnieje konieczność zmniejszenia
budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn niemożliwych
do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4/ Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
5/ Warunkiem podpisania umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
5/ Termin wypłacenia dotacji zostanie określony w umowie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1/ Zadanie winno być realizowane w 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania
zadania określone zostaną w umowie.
2/ Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową
związaną z realizacją zadania objętego konkursem.
3/ Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w przedłożonej ofercie.
4/ Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań
byli mieszkańcy Gminy Mieroszów.
5/ Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego
przedmiotem konkursu.
6/ Oferent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania.
7/ Odbiorcy programu muszą być informowani o finansowaniu zadania ze środków Gminy Mieroszów
zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
8/ Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadomienia Zleceniodawcy o wszystkich
zmianach zachodzących podczas realizacji zadania. (np. zmiany w harmonogramie, zmiany dotyczące
środków finansowych pochodzących z dotacji i własnych itp.).
9/ Otrzmana dotacja nie może być przeznaczona na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.
10/ Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z części lub całości realizacji zadania
publicznego wg wzoru określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2057) .
VII. Termin i miejsce składania ofert.
1/ Oferty winne być sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) .

2/ Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie / 58-350 Mieroszów, Plac
Niepodległości 1, pok. Nr 7/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2020 roku do godz.
15.30 (decyduje data doręczenia do adresata) w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,OTWARTY
KONKURS
OFERT’2020
NA
REALIZACJĘ
ZADANIA
PUBLICZNEGO
W ZAKRESIE………………..”.
3/ Podmioty, które składają oferty na więcej niż jedno zadanie, powinny złożyć każdą ofertę na
odrębnym formularzu i w odrębnej kopercie.
4/ Nie będą przyjmowane i rozpatrywane oferty przesłane drogą elektroniczną.
5/ Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1/ Oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku przez Komisję
Konkursową powołaną na mocy odrebnego Zarządzenia Burmistrza Mieroszowa.
2/Przy ocenie brane będą pod uwagę kryteria określone w Zarządzeniu nr 260/2019
z dn.20.12.2019r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz Zarządzenia
Nr 91/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 24.09.2012 roku w sprawie ,, Zasad przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mieroszów przyznawanych organizacjom pozarządowym
i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”.
3/Burmistrz Mieroszowa na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursowa, dokona wyboru
podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje.
IX. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wyniosła:
1/ Kultura fizyczna i sport - 76.540,00 zł
2/ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 13.000,00 zł
3/ Działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 20.800,00zł.

