
ZARZĄDZENIE NR 103/0/2020 
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2020. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj : Dz. u. z 2019 r, poz 
506 z późno zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tj: Dz. U. z 2019 r. , poz. 688 z późno zm.) zarządzam, co nastepuje: 

§ 1. 1 Ogłaszam lotwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej. 

2. Treść ogłoszenia I otwartego konkursu ofert o którym mowa w ust. I , stanowi załącznik do ninijeszego 
zarządzenia. 

§ 2. 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego, określonych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (tj: Dz. U. z 2019 r. , poz. 688 z późn o zm.). 

§ 3.3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Stanl.ł. ~: , 
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Załącznik do zarządzenia Nr 103/0 /2020 

Wójta Gminy Końskowola 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Końskowola 
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze późno zm.) 
ogłaszam I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Końskowola na 2020 rok. 

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań. 

l . Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w fonnie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie realizacji zadań. 

2. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 223 000 zł. 

3. Szczegółowe informacje dot. zadań zawierają poniższe tabelki. 

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fIZycznej - Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w 
zakresie piłki nożne.i na terenie Gminy Końskowola. 
2. Forma realizacji zadania: wspieranie. 
3. Opis zadania: Organizacja treningów, szkolenie zawodników oraz współzawodnictwo sportowe w 
tym udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki nożnej. 
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
-wynajem obiektów na treningi , 
-wynajem środków transportu , 
-zakup napojów i posiłków regeneracyjnych dla zawodników podczas rozgrywek wyjazdowych, 
-obsługę sędziowską rozgrywek, 
-opiekę medyczną , 

-zapewnienie kadry trenerskiej i instruktorskiej - wynagrodzenie, 
-zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, 
-przygotowanie materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich 
informacji o finansowaniu zadania przez Gminę Końskowola, 

- wideorejestracja zawodów, 
-ubezpieczenie OC, 
- obsługa finansowo - księgowa, 

- opłaty i skłądki w związkach sportowych, opłaty startowe za udział w turniejach, 
- prowizje i opłaty bankowe, 
- zapewnienie kadry niezbędenej do organizacji meczów, w których klub jest gospodarzem, 
- zakup usług ochrony podczas zawodów. 
4. Srodki przeznaczone na realizację zadania: 178 000 zł . 

5. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
6. Miejsce realizacji zadania: Gmina Końskowola, w przypadku udziału w rozgrywkach ligowych 
teren Województwa Lubelskiego. 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków 

finansowych z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania (nie dotyczy wkładu 
rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariusm. 
l.Wspieranie i upowszechnianie kultury fIZycznej - Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i 
współzawodnictwo sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w 
zakresie piłki siatkowej na terenie Gmil!Y Końskowola. 
2.Forma realizacji zadania: wspieranie. 
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3.0pis zadania: Organizacja treningów, szkolenie zawodników oraz współzawodnictwo sportowe w 
tym udział w rozgrywkach ligowych i turniejach drużyn w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy 
Końskowola. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
-wynajem obiektów na treningi, 
-wynajem środków transportu, 
-zakup napojów i posiłków regeneracyjnych dla zawodników podczas rozgrywek wyjazdowych, 
-obsługę sędziowską rozgrywek, 
-opiekę medyczną, 

-zapewnienie kadry trenerskiej i instruktorskiej - wynagrodzenie, 
-zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, 
-przygotowanie materiałów promocyjnych z uwzględnieniem obowiązku umieszczenia na nich 
informacji o finansowaniu zadania przez Gminę Końskowola, 

- wideorejestracja zawodów, 
-ubezpieczenie OC, 
-obsługa finansowo - księgowa, 

-opłaty i skłądki w związkach sportowych, opłaty startowe za udział w turniejach, 
-prowizje i opłaty bankowe, 
- zapewnienie kadry niezbędenej do organizacji meczów, w których klub jest gospodarzem, 
- zakup usług ochrony podczas zawodów. 
4.Srodki przeznaczone na realizację zadania: 18 000 zł. 
5. Termin realizacji zadania: od l stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
6. Miejsce realizacji zadania: Gmina Końskowola, w przypadku udziału w rozgrywkach ligowych 
teren województwa Lubelskiego. 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków 
finansowych z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania (nie dotyczy wkładu 
rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy). 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fIZYcznej - organizacja zajęć nauki i doskonalenia 
pływania dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola. 
2. Forma realizacji zadania: wspieranie. 
3.0pis zadania: Organizacja zajęć nauki pływania oraz doskonalenie pływania dla dzieci 
~częszczających do szkół na terenie Gminy Końskowola. 

Srodki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
-wynajem obiektów, 
-wynajem środków transportu, 
-zapewnienie kadry instruktorskiej - wynagrodzenie, 
- wymagane doświadczenie w realizacji projektów i opiece instruktorskiej. 
4. Środki przeznaczone na realizację zadania: 20 000 zł. 
5. Termin realizacj i zadania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
6. Miejsce realizacji zadania: teren Województwa Lubelskiego. 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków 
finansowych z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania (nie dotyczy wkładu 
rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy). 
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja zajęć nauki i doskonalenia 
sportów zimowych dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola. 
2. Forma realizacji zadania: wspieranie. 
4.0pis zadania: Organizacja zajęć nauki i doskonalenia sportów zimowych dla dzieci uczęszczających 
90 szkół na terenie Gminy Końskowola. 
Srodki finansowe przeznaczone na realjzację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
-wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu, 
-zapewnienie kadry instruktorskiej - wynagrodzenie, 
-wynajem środków transportu. 
4. Srodki przeznaczone na realizację zadania: 5 000 zł. 
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5. Termin realizacji zadania: od l stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

6. Miejsce realizacji zadania: teren Województwa Lubelskiego. 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków 
finansowych z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania (nie dotyczy wkładu 
rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy). 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej 
dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola. 
2. Forma realizacji zadania: wspieranie. 

5.0pis zadania: Organizacja zajęć z gminastyki korekcyjnej dla dzieci uczęszczających do szkół na 
terenie Gminy Końskowola. 
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
-zapewnienie kadry instruktorskiej - wynagrodzenie. 
4. SrodkiQfzeznaczone na realizację zadania: 2 000 zł. 
5. Termin realizacji zadania: od l stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
6. Miejsce realizacji zadania: teren Województwa Lubelskiego. 

7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków 
finansowych z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania (nie dotyczy wkładu 
rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy). 

II. Zasady przyznawania dotacji. 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) 
oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) 

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Oz. U. z 2019 poz. 688 z późno zm.). 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie 
oferty, na formularzu określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu 
o konkursie. 

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

6. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Końskowola w oparciu o opinię 
Komisji Konkursowej. 

III. Terminy i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

2. Warunki realizacji oraz rozliczenia zadania określone zostaną w umowie, której ramowy wzór zawarty 
jest w załączniku Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznego oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 
obowiązującymi standardami i przepisami prawa. 

IV. Termin składania ofert. 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a pokój nr 
15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2020 r. do godz. 15:00. 

2. Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta oraz nazwa zadania 
publicznego wskazanego w ogłoszeniu. 

3. Do oferty należy dołączyć obowiązujący statut oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk 
ze strony internetowej wyciągu KRS. 
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4. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą podlegać ocenie. 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert. 

l. Procedurę otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta na posiedzeniu 
zamkniętym bez udziału oferentów. 

2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o następujące kryteria; 

l) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 
wart. 3 ust.3 , 

2) ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania, 

3) ocenę proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których organizacja 
pozarządowa lub podmioty określone wart. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne, 

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, 

5) wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków, 

6) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich 
realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych środków. 

3. Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola i w Biuletynie lnfon11acji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola 
http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ oraz na stronie internetowej Gminy Końskowola 

http://konskowola.info.pl/. 

VI. Zrealizowane zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim 
z uwzględnieniem wysokość dotacji. 

Dotacje przyznane na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w Gminie Końskowola: 

NAZW A ZADANIA Wysokość Wysokość 

dotacji w dotacji w 2019 
2018 roku roku 

Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i współzawodnictwo 170.000 zł 170.000 zł 
sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach 
drużyn w zakresie piłki nożnej. 
Organizacja zajęć nauki i doskonalenia pływania dla dzieci 20.000 zł 20.000 zł 
z placówek oświatowych Gminy Końskowola. 

Organizacja zajęć treningowych, szkolenie i współzawodnictwo 18.000 zł 18.000 zł 
sportowe poprzez udział w rozgrywkach ligowych i turniejach 
drużyn w zakresie piłki siatkowej. 
Organizacja zajęć nauki i doskonalenia sportów zimowych - -

Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej - -

Końskowola, 2020.01.10 
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