Turawa, dnia 4 grudnia 2020 r.
Wójt Gminy Turawa
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
oraz Uchwały nr XXIV/132/20 Rady Gminy Turawa z dnia 22 października 2020 r. w
sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej

I. CEL KONKURSU
Celem otwartego konkursu ofert jest podnoszenie poziomu aktywności fizycznej
mieszkańców gminy.
II. RODZAJ ZADANIA
Wójt Gminy Turawa informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
mogą ubiegać się o dotację na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, obejmujące:
- zadania związane z upowszechnianiem kultury poprzez organizowanie zajęć sportowych
(treningi, festyny sportowe, zawody),
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,
- upowszechnianie i wpieranie różnorodnych dyscyplin sportowych szczególnie wśród dzieci
i młodzieży,
- tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
Forma realizacji zadania: wspieranie realizacji zadania publicznego.
III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA
REAZLIZACJĘ ZADANIA
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł
W związku z możliwą zmianą wysokości w/w środków publicznych do momentu przyjęcia
uchwały budżetowej przez Radę Gminy Turawa informuje się, że ustalona w ogłoszeniu
wysokość środków jest prognozowana, a ostateczny limit wydatków w tym zakresie zostanie
określony w uchwale budżetowej na 2021 r.
IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Wsparcie wykonania zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami art.
16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
3. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie
ubiegać się o dotację. Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem zarządu
głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie
powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
4. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej
liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
5. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.
GMINA TURAWA zastrzega sobie prawo do:
1. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu
rzeczowego zadania.
2. Zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania
konkursu.
3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań.
4. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
wycofać ofertę.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie
zadania publicznego.
5. W sytuacji niewykorzystania przyznanej dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie
z umową, przyznane środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami
na rzecz Gminy Turawa.
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na
druku ofertowym określonym w Rozporządzeniu 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) z adnotacją „Konkurs na dotacje
2021 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w Urzędzie Gminy w Turawie
lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Urzędu Gminy w Turawie 46-045
Turawa ul. Opolska 39 c.
2.
Termin składania ofert: do 27.12.2020 r.
3.
Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny statut organizacji.

VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANYCH PRZY WYBORZE OFERT ORAZ
TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT
1. Do opiniowania ofert Wójt Gminy Turawa powołuje Komisję konkursową.
Szczegółowy tryb powoływania i zasady działania Komisji zawarte są w Uchwale Nr
XXIV/132/20 Rady Gminy Turawa z dnia 22.10.2020 r. w sprawie „Rocznego
programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
2. Oferty złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek Wójt Gminy
może wzywać oferenta do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wysłania e-maila lub
informacji telefonicznej. Jeśli oferent nie usunie braków formalnych i oczywistych
omyłek ww. terminie oferta zostaje odrzucona.
4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie do 21 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania
organizacji wraz z uprawnieniem do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji
oraz opieczętowana pieczęcią organizacji.
6. Złożone oferty zostają poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
7. Dotacje na realizacje zadania publicznego przyznaje Wójt Gminy Turawa po
zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
8. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1057.).
Kryteria wyboru oferty:
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się o przyznanie
dotacji podmiot.
2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale
których realizowane będzie zadanie publiczne.
5. Uwzględnienie zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych albo
pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
6. Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i prace
społeczną członków.
7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
VIII. Wysokość dotacji przekazana organizacjom na wykonanie tego samego zadania
publicznego w 2019 r. i 2020 r.
Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gmina Turawa
przekazała:

1. W roku 2019 dotację w wysokości 167 000,00 zł na realizacje zadania
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, 8 000,00 zł na
realizację zadania „Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki” oraz 7 000,00
zł na realizację zadania „Organizacja procesu szkolenia dzieci i młodzieży
w kajakarstwie”.
2. W roku 2020 dotację w wysokości 185 000,00 zł na realizacje zadania
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz 5 000,00 zł na
realizację zadania „Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki”.

Wójt Gminy Turawa
/-/ Dominik Pikos

