
WÓJT GMINY MIŁORADZ 
 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.)  
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2017 r. 
„WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA NA RZECZ 
ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIŁORADZ”  
I. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć kluby sportowe, organizacje pozarządowe 
oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają warunki:  

1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,  

2. prowadzą działalność na terenie Gminy Miłoradz, 

3. są członkami polskich związków sportowych i uczestniczą we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez te związki, 

4. dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje do realizacji zadania, 

5. w ramach prowadzonych działań obejmują uczestników badaniami diagnostycznymi, 
profilaktyką z ukierunkowaniem na dbałość o ich zdrowie, 

6. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem 
konkursu,  

7. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z 
wymaganymi załącznikami oraz informacje wymienione w art. 14 ww. ustawy, a 
mianowicie: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do 
realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego (harmonogram rozgrywek), 
kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacje o 
wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy 
zadanie, informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 
wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację 
danego zadania, z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 
wykonania zadania.  

II. Rodzaj zadania publicznego: zajęcia sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z preferencją 
dla dyscyplin piłka nożna, siatkówka, koszykówka i lekkoatletyka.  

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2017 r. 
wynosi – 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).  

IV. Zasady przyznawania dotacji:  

1. dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z 
obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania,  

2. zadanie może być dzielone dla grup wiekowych lub środowiskowych, 

3. zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z 
udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,  

4. preferowani oferenci z terenu Gminy Miłoradz.  

V. Termin realizacji zadania: 2017 rok.  

VI. Termin składania ofert:  

1. oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9 w godzinach 
pracy Urzędu w terminie do 8 lutego 2017 r.  

2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. 



3. Oferta realizacji zadania powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik 
Nr 1 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 
2016 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1300), który dostępny jest na stronie internetowej www. miloradz.malbork.pl lub stronie 
BIP urzędu oraz można pobrać w Urzędzie Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9. 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 lutego 2017 r.  

2. Oceny formalnej złożonych ofert dokona Pełnomocnik Wójta ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi. 

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 

4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.  

5. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Miłoradz na podstawie protokołu Komisji Konkursowej. 

6. Decyzja Wójta Gminy Miłoradz o przyznaniu środków finansowych na realizację zadania 
jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz 
warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania. 

7. W przypadku gdy łączna kwota wnioskowanych dotacji przekroczy poziom zaplanowanych 
na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie 
mniejszej niż wskazano w ofercie. 

8. W przypadku, kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może 
zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.  

VIII. Informacje dodatkowe:  
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń. Wójt Gminy Miłoradz zastrzega 
sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert 
oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.  
 

Wójt Gminy 
 

/-/ Arkadiusz Skorek 


