Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536) oraz Uchwały Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opoczno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na 2012 rok” oraz uchwały
Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/11
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy
Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego
na 2012 rok”

Burmistrz Opoczna
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
a w szczególności:
„Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w II półroczu 2012 r. ”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:
1. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach i rozgrywkach
organizowanych w piłce nożnej w środowisku wiejskim w północnej części gminy
Opoczno w II półroczu 2012 r. - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację
zadania wynosi 10.500,00 zł z czego: 4.450,00 zł - okręgowa kl. A, 3.300,00 zł - kl.
okręgowa Michałowicz; 2.750,00 zł - kl. okręgowa Górski.
2. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach i rozgrywkach
organizowanych w piłce nożnej w środowisku miejskim w II półroczu 2012 r. - kwota
przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi – 46.850,00 zł z czego:
6750,00 - klasa okręgowa, 3.100,00 zł – kl. okręgowa Junior Młodszy, 3.300,00 zł – kl.
okręgowa Michałowicz, 2.750,00 zł – kl. okręgowa Górski (2 drużyny), 4.550,00 zł liga woj. Junior Starszy, 4.550,00 - liga woj. Junior Młodszy, 4.550,00 - liga woj.
Deyna, 4.550,00 – liga woj. Kuchar, 10.000,00 zł - I liga kobiet.
3. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach i rozgrywkach
organizowanych w piłce nożnej w środowisku wiejskim w południowej części gminy
Opoczno w II półroczu 2012 r. - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację
zadania wynosi 7.950,00 zł z czego: 4.450,00 zł – okręgowa klasa A; 3.500,00 zł – kl.
okręgowa Junior Starszy.
4. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach i rozgrywkach
organizowanych w piłce nożnej w środowisku wiejskim we wschodniej części gminy
Opoczno w II półroczu 2012 r. - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację
zadania wynosi 3350,00 zł - okręgowa klasa B.
5. Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w zawodach i rozgrywkach
organizowanych w piłce nożnej w środowisku wiejskim w zachodniej części gminy
Opoczno w II półroczu 2012 r. - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację
zadania wynosi 7.750,00 zł z czego: 4.450,00 zł – okręgowa klasa A; 3.300,00 zł kl.
okręgowa Kuchar.

6. Organizacja szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach i rozgrywkach
organizowanych w piłce nożnej w środowisku wiejskim w północno-wschodniej części
gminy Opoczno w II półroczu 2012 r. – kwota przeznaczona z budżetu gminy na
realizację zadania wynosi 3.350,00 zł – okręgowa klasa B.

II. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadao: do 31 grudnia 2012 r.
W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, które nie
działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całośd dochodów na realizacje celów statutowych.
Oferta powinna zawierad w szczególności:

1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2. termin i miejsce realizacji zadania;
3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
dotyczy zadanie;
5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z
innych źródeł;
6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
III. Oferta powinna byd złożona tylko na wzorze oferty określonym Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 10 stycznia 2011 r. nr 6, poz.
25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania w zamkniętej kopercie,
z napisem Konkurs ofert – „Kultura Fizyczna. – zadanie nr ….”. oraz nazwa podmiotu
składającego ofertę.
Do oferty należy dołączyd:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe oferenta za ostatni rok.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2012 roku do
godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300
Opoczno.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty konkursowej
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie www.bip.opoczno.pl
oraz w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie.

IV. Otwarcie ofert i ich ocena formalna nastąpi w dniu 13 września 2012 roku o godz. 12:00
w siedzibie Wydziału. Ocena formalna jest jawna dla oferentów.
Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w okresie 10 dni od terminu
dokonania oceny formalnej. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną

dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnym i złożone w terminie i miejscu
określonym w ogłoszeniu. Inne oferty nie będą rozpatrywane. Nie przewiduje się możliwości
uzupełnienia złożonych ofert.
Ocena formalna i merytoryczna ofert zostanie dokonana przez komisję konkursową
powołana Zarządzeniem Burmistrza Opoczna.
Ostateczną decyzję o wyborze ofert i udzielenie dotacji podejmie Burmistrz Opoczna.
Decyzja Burmistrza Opoczna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
- ocena możliwości realizacji zadania, w tym doświadczenie i zaplecze oferenta,
kwalifikacje realizatorów,
- spełnienie warunków realizacji zadania przedstawionych w ogłoszeniu,
- ocena dotychczasowej współpracy,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
- wysokośd środków własnych wykazanych przez oferenta w stosunku do środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

VI. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert z każdą wyłonioną organizacją
pozarządową Burmistrz Opoczna zawiera stosowną umowę. Wyłonione organizacje
pozarządowe zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach
określonych w umowie a Burmistrz Opoczna zobowiązuje się do przekazania dotacji na
realizację określonego w umowie zadania.
VII. W I półroczu 2012 r. wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez
organizacje pozarządowe przy wsparciu z budżetu gminy Opoczno w następujących kwotach:
Zadanie nr 1 – 24.450,00 zł
Zadanie nr 2 – 37.300,00 zł
Zadanie nr 3 – 10.300,00 zł
Zadanie nr 4 – 6.450,00 zł
Zadanie nr 5 – 7.750,00 zł
Zadanie nr 6 – 3.350,00 zł.
VIII. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone
na tablicy ogłoszeo Urzędu Miejskiego w Opocznie
Burmistrz Opoczna
Jan Wieruszewski

