, ZARZĄDZENIE NR .AJ.~./ 2012
BURMISTRZA SOKÓLKI
z dnia .. il. kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji
zadań gminy Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie ( tekst jednolity z 20 lOr. Dz. U. Nr 234 poz. 1536,
ostatnia zm. z 20llr. Nr 232, poz. 1378) zarządza się, co następuje:
§ l. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy
Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej .

.10ĄJrr.

Załącznik Nr l do
Zarządzenia NrftS 12012
Burmistrza Sokółki
z dnia.4ł. kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późno zm.), Burmistrz
Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Konkurs ofert nie obejmuje zadań, które nie są objęte zadaniami publicznymi.

Zadanie
1. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu .

Sposób działania
Prowadzenie zorganizowanych i
systematycznych działań w zakresie
wychowania fizycznego i sportu,
organizowania współzawodnictwa
sportowego i udziału w takim
współzawodnictwie

2. WYSOKOŚĆ
ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
PRZEZNACZONYCH
NA
REALIZACJĘ TEGO ZADANIA - 70 000,- zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
złotych)
2.1 Udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania
kosztów zadania.

- nie mniej niż 20 %

3.1 O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 875, ostatnia zm. z
20llr. Nr 208, poz. 1240 i 1241), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3.2 Szczegółowe warunki przyznawania dotacji, realizacji zadania i rozliczenia dotacji
określa projekt umowy stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

4.2 Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej
konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie wraz z załącznikami.
4.3 W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową
środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na
rzecz Urzędu Miejskiego w Sokółce.

5.1 Oferty należy składać w terminie do 09 maja 2012r., do godz. 1500, w sekretariacie
Urzędu Miej skiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Oferty, które zostaną
złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone
oferentowi bez otwierania. Oferty przesłane przesyłką pocztową lub kurierską, dostarczone po
tym terminie zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
5.2 Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs
ofert na realizację zadań Gminy Sokółka w 2012r. z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fIzycznej". Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta
oraz jego adres zwrotny.
5.3 Oferta musi być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).
5.4 Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu w formie papierowej i
elektronicznej, złożona na nośniku danych elektronicznych (płyta CD), podpisana przez
osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
5.5 Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej
a
dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego
przedstawiciela oferenta.

6. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN
DOKONANIA WYBORU OFERT.

LP
1
2

Kryterium oceny formalnej
Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w
ogłoszeniu o konkursie.
Kompletność l prawidłowość wypełnionego formularza
oferty.

Wniosek spełnia
kryterium
TAK
NIE

LP
1.

Kryterium

oceny merytorycznej

Ilość
punktów

Możliwość realizacji zadania publicznego
Kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

2.
3.
4.
5.

6.

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje realizatorów
Udział własny oferenta: finansowy
Udział własny oferenta: pozafinansowy - osobowy i rzeczowy
Rzetelność i terminowość realizacji zadania zleconego w poprzednim
okresie oraz rzetelność i terminowość rozliczenia z otrzymanych środków (
jeśli oferent realizował zadania ze środków Gminy Sokółka w poprzednich
latach).

0-20
0-15
0-20
0-20
0-15

0-10

1) Ocena zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr
LV144911 O Rady Miej skiej w Sokółce z dnia 5 listopada 201 Or. w sprawie Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2014.

Informacji w sprawie konkursu udziela Grażyna Gremza - tel. (85) 7110935 , e-mail
stypendia@sokolka.pl

Sokółka dnia 16 kwietnia 2012 r.
W załączeniu projekt umowy.

7. INFORMACJA
O ZREALIZOWANYCH
PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W
ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I
ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM
WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM
POZRZĄDOWYM I
PODMIOTOM,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3.UST.3
7.1 Informacja o zadaniach publicznych w sprawie wspierania realizacji zadań Gminy
Sokółka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych w 2011
roku i udzielonych dotacjach.

L.p. Nr umowy

1

z Rejestru

Data
zawarcia
umowy(
ofertaIkon
kurs)

25/11/0S

03.03.2011
Oferta

Realizator

Nazwa projektu

zadania

Ludowy
Uczniowski Klub
Szachowy "Orient
Sokółka "Osiedle
Zielone 2

Kwota
przyznan
a

"Udział w
Mistrzostwach
Polski Juniorów
na 2011 rok"

Kwota
wykorzysta
na

Kwota
do
zwrotu!
data
zwrotu

1496 zł.

1 496 zł

O zł.

2

31111/0S

11.03.2011 Klub Sportowy
" Od rekreacji
"Sokół" Sokółka, ul. do wyczynu w
Klubie "Sokół"konkurs I Mariańska 31
2011 "

235000
zł.

235000 zł.

O zł.

3

33/11/0S

17.03.2011

14000
zł.

14000 zł.

O zł.

12 000 zł.

O zł.

10000
zł.

10000 zł

O zł.

10000
zł.

10000 zł.

O zł.

konkurs I

Sokólskie
"Od zera po
Stowarzyszenie
mistrzostwo
Bilardowe przy
świata w duchu
Klubie Bilardowym Fair Play"
LP,ul. Ogrodowa 23

4

36/11/0S

18.03.2011 UKS "BATORY"
konkurs I ul. Mariańska 31

" Pływaj razem z 12000
zł.
nami"

5

32/11/0S

17.03.2011 Klub Jeździecki
"BIK"
konkurs I
Gieniusze 9

"Od zabawy
przez pasję do
wyczynurekreacja i sport
jeździecki w
wychowaniu
dzieci i
młodzieży na
Ziemi Sokólskiej
w roku 2011"

23.03.2011

UKS "BOXING
SOKÓŁKA" ul.
Mickiewicza 11

" Rywalizacja
tylko w sporcie"

LUKS "Orient
Sokółka"

"Rozwój dzieci i 4000 zł.
młodzieży
poprzez grę w
szachy"

6

42111/0S

konkurs I

7

37111/0S

22.03.2011
konkurs I

Osiedle Zielone 2

4000 zł.
O zł.

L.p. Nr umowy
z Rejestru

8

9

13

Nazwa projektu

zadania

Kwota
przyznan
a

Kwota
wykorzysta
na

2 zł.

3000 zł.

"Narciarski Bieg
na Igrzyska"

3000 zł.

3000 zł.

Ozł.

35/11/0S

18.03.2011 UKS "Orliki" w
Starej Kamionce,
konkurs I Stara Kamionka65

38/11/0S

22.03.2011

Sokólski Klub
Tenisa Stołowego,
ul. Kard.
Wyszyńskiego 1/40

"W zdrowym
ciele zdrowy
duch"

3000 zł.

3000 zł.

Ozł.

UKS "Mikolo" w
Sokółce ul.
Mickiewicza 11

"Z siatkówką po
sukcesy, z
siatkówką po
zdrowie"

3 000 zł.

3 000 zł.

Ozł.

konkurs I

Ludowy
Uczniowski Klub
Kolarski "Lider"
Sokółka, ul.
Mickiewicza 2a

" Przez
kolarstwo po
zdrowie"

3000 zł.

3000 zł.

Ozł.

29.06.2011
konkurs
II

Klub Sportowy
"Sportowa
"Sokół" Sokółka, ul. SOKÓŁKA to
Mariańska 31
Klub "SOKÓŁ""

196000
zł.

195523,14
zł

konkurs I

44/11/0S

25.03.2011

46/11/0S

11O/lI/OS

29.03.2011

2998 zł.

Kwota
do
zwrotu!
data
zwrotu

"Śladami
Łuszczyka i
Kowalczyk"

konkurs I

12

Realizator

18.03.2011 UKS "Start" w
Malawiczach
konkurs I Dolnych, Szkoła
Podstawowa w
Malawiczach
Dolnych 56

34/11/0S

10

11

Data
zawarcia
umowy(
oferta/kon
kurs)

dn.
16.01.2
012r

476,86
zł
Dec. o
umorzeni
u

14

112/11/0S

05.07.2011
konkurs
II

Klub Jeździecki
BIK w Gieniuszach,
Gieniusze 9

"Od zabawy
przez pasję do
wyczynurekreacja i sport
jeździecki w

9000 zł.

9000 zł.

Ozł.

L.p. Nr umowy
z Rejestru

Data
zawarcia
umowy(
oferta/kon
kurs)

Realizator

Nazwa projektu

zadania

Kwota
przyznan
a

Kwota
wykorzysta
na

Kwota
do
zwrotu/
data
zwrotu

wychowaniu
dzieci i
młodzieży na
ziemi sokólskiej
w roku 2011 - II
półrocze"
15

119/11/0S

12.07.2011
konkurs
II

16

121/11/0S

22.07.2011
konkurs
II

17

114/11/0S

07.07.2011
konkurs
II

18

113/11/0S

05.07.2011
konkurs
II

19

118/11/0S

11.07.2011
konkurs
II

Sokólskie
Stowarzyszenie
Bilardowe przy
Klubie Bilardowym
L.P. w Sokółceul.
Ogrodowa 23

"Od zera po
mistrzostwo
świata w duchu
Fair Play"

5500 zł.

5500 zł.

O zł.

Ludowy
Uczniowski Klub
Szachowy "Orient
Sokółka" ul.
Grodzieńska 1

"Rozwój dzieci i
młodzieży
5500 zł.
poprzez grę w
szachy kontynuacja"

5500 zł.

O zł.

4000 zł.

4000 zł.

O zł.

3900 zł.

3650 zł.

250 zł.

"Narciarski
Uczniowski Klub
Sportowy "Orliki" w sezon czas
zacząć"
Starej Kamionce
Stara Kamionka 65

Ludowy
Uczniowski Klub
Kolarski "LIDER"
Sokółka ul.
Mickiewicza 2a

Sokólski Klub
Tenisa Stołowego
ul. Wyszyńskiego
1140

"Kolarstwo dla
każdego"

22.02.
2012

"W zdrowym
ciele zdrowy
duch 2"

3000 zł.

2988 zł.

12 zł
31.01.
2012r

L.p. Nr umowy
z Rejestru

20

21

120/11/0S

111/11/0S

Data
zawarcia
umowy(
ofertaIkon
kurs)

Realizator
zadania

12.07.2011 Uczniowski Klub
Sportowy "Mikolo"
w Sokółce
konkurs
II
ul. Mickiewicza 11
04.07.2011
konkurs
II

Nazwa projektu

Stowarzyszenie
społecznokulturowe wsi
Lipina

przyznan
a

" Z siatkówką po
sukcesy, z
2000 zł.
siatkówką po
zdrowie"

"Gramy razem"

OGÓŁEM:

Sparz. G. Gremza
Dn. 16.04.2012r.

Kwota

Kwota
wykorzysta
na

Kwota
do
zwrotu!
data
zwrotu

2000 zł.

Ozł.

1100 zł.

1100 zł.

Ozł.

531496
zł.

530755,14
zł.

740,86
zł.

