
Załącznik
do Zarządzenia

Wójta Gminy Łuków
Nr 0050.6.2020

z dniaZ9 stycznia 2020 r.

wójt Gminy Łuków
ul. Świderska 12,2l-400 Łuków

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
24kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z2019 r.
poz. 688, poz. 1570,po2.2020)

oGŁAsZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterzepoĘtku publicznego
w 2020 roku.

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
tych zadań:

Konkurs ofert dotyczy następujących zadaf'.

Lp. Rodzaje i tytuĘ zadait

Wysokośó środków
publicznych na

dofinansowanie zadania (zł)

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1

Szkolenie sportowe w piłce noznej, udziałw
rozgrywkach ligowych, utrzymanie obiektów
sportowych

113 000,00

2.
S zkolenie sportowe dzieci i mło dzieŻy w zap asach
orazudział w zawodach

9 000,00

3
Szkolenie sportowe dzięci i młodzieŻy tenisie
stołowym oruzudział w zawodach

5 000,00

4.
Szkolenie sportowe dzieci i rriodzieŻy w lekkiej
atletyce oruzudział w zawodach

2 500,00

5.
Szkolenie sportowe dzięci i młodzieży w siatkówce
orazudziaŁ w zawodach

8 000,00

6.
Szkolenie w szachach, udział w zawodach i tumiej ach
szachowych

3 500,00

7 Zajęcla o gólnorozwoj owe sportowo-rekreacyj ne 2 000,00



8
or ganizacja ogólnodostępnych imprez sportowych
i rekreacyjnych

1 000,00

il. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturv i dziedzictwa narodowego:

l. otganizacjatematycznegoplenerurzeżbiarsko_
malarskiego

10 000,00

2.
Krzewienie kultury ludowej wśród dzięci i młodzieŻy,
udział w konkursach i festiwalach
folklorystycznych

17 000,00

III. W zakresie turystyki i kraioznawstwa:

1
Or garizacja rekreacyj nej imprezy rowerowej
promującej walory turystyczne Gminy Łuków

1 000,00

2. Or ganizacja raj du rowerowe go 1 000,00

lI. Zasady prryznawania dotacji:

I. Ze zg}oszonych ofert na realizację powyższych zadai zostaną wybrane ptzęz Wójta
Gminy Łuków oferty najkorzystniejsze' w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego
w oparciu o przepisy ustawy o działa\ności poŻytku publicznego i o wolontariacie. oferty
są opiniowane przęz komisję koŃursową działającą na zasadach określonych w uchwale
Rady Gminy Łuków nr XVII/126|20I9 zdnia 29 listopada2019 r. w sprawie Rocznego
Programu Współpracy Gminy Łuków z otganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
októrych mowa wart.3ust. 3 ustawy z}4kvłietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Uruchomienie środków na realizację zadania
nastąpi na podstawie umowy zavlartej pomiędzy Wójtem Gminy Łuków, a podmiotem,
którego oferta zostanie wybrana.
2. ofefty mogą składać orgarizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie _ prowadzące działa|nośó
pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Łuków
lub na rzecz jej mieszkańców.
3. ofertę naleŻy złoŻyć, na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do tozpotządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadafi (Dz. U. poz. 2057 z 2018 r.). Jeżeli oferent
zamierza ptzeznaczyÓ na rea|izację zadartia (optócz wkładu finansowego) również wkład
osobowy illrub rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyÓ i podaó w ofercie wartośó w
złotychtych wkładów.
4. Zlecanię zadan wymienionych w punkcie 1 będzie miało formę wspierania wykonywania
tychzadań publicznychvłraz z udzieleniem dotacji na ich reaIizację.
5. oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na inne
zadanie będące przedmiotem koŃursu.
6. oferent zobowiązany jest zapewnió minimum IYo whJadu własnego (finansowego,
osobowego lub rzeczowego).
7 . ZłoŻenie oferty nie j est równoznac zne z ptzyznaniem dotacj i.
8. Wybór oferty nie gwarantuj e ptzyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.



9. w przypadku zaistnienia koniecznoŚci zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku
do wnioskowanej, oferent nie będzie związany złoŻoną ofertą.
10. W ramach jednego zadaniamoŻe byÓ wybrana więcej niz jedna oferta.

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

l. Zadanie winno być zrea|izowane w roku Ż020, przy czym szczegółowy termin realizacji
określony zostanie w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz obowi ązuj ący mi przepi sami.

IV. Termin składania ofert:

1. oferty naleŻy składaó w terminie do 25 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy
Łuków, ul. Świderska 12, pok. 26 lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

,,oferta na konkurs zadań pozytku publiczneg o 2020".
W przypadku składania ofert za pośrednictwem pocńy decyduje data i godzina wpływu do
Urzędu Gminy.
2. otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy
Łuków, pok.29. Konkurs ma charakter jawny.

V. Tryb i kryteria stosowane prry wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Komisja powołana w drodze zaruądzenia Wójta dokonuje oceny ofert zgodnie z $ 13

ust. 5 ww. uchwały Rady Gminy Łuków przyznając punkty według następujących kryteriów:
. mozliwości zrealizowania zadania przez organizację pozarządową _ skala ocen 0-10

pkt;
. kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

przedstawiona w ofercie - skala ocen 0-10 pkt;
. proponowana jakośó wykonania zadania i kwalifikacje osób rea|izujących zadanie _

skala ocen 0-10 pkt;
o planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego _ skala ocen 0-10
pkt;

o planowany wkład rzeczow i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków _ skala ocen 0-10 pkt;

o Sposób realizacji zadan przęz podmiot składający ofeńę w latach poprzednich,
zuwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych
naten cel środków_ skala ocen 0-10 pkt.

Zgodnie z $ 13 ust. 5 pkt. 5 ww. uchwały Rady Gminy Łuków za ofertę zaopiniowaną
pozytywnie u'waŻa się kazdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 50'ń, wynikającą
z indywidualnych kart opinii ofert.
Komisja przedstawi Wójtowi Gminy Łuków propozycje wyboru realizatora zadania
wrazZ kwotą dotacji.
Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty.



YI. Zrea|lzowane w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju izł,iązane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych
organizacj om poz^rządowym i podmiotom , których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

W roku poprzednim (2019) Gmina Łuków ztealizowała nizej wymienione zadania
publiczne, tego samego rodzaju (w roku bieŻącym jeszcze nie realizowano):
I) zadanie o nazwie ,,Szkolenie sportowe w piłce noŻnej, utrzymanie obiektów spońowych,
udział w rozgrywkach ligowych oraz otgantzacja imprez sportowych" - ptzekazana dotacja
1l5.000 zł;
2) zadanie o nazwie ,,Szkolenie sportowe dzieci i rrlodzieŻy w zapasach oraz udziaŁ
w za:wodach" - ptzekazana dotacja9.000 zł;
3) zadanie o nazwie ,,Szkolenie sportowe dzieci i rrł'odzieŻy w tenisie stołowym oraz udzlał
w zawodach'' - przekazana dotacja3.500 zł,
4) zadanie o nazwie ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŻy w lekkiej atletyce oraz udział
w zawodach" - przekazana dotacja2.500 zł;
5) zadanie o nazwie ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieŻy w siatkówce oraz udział
w zawodach" - ptzekazana dotacja 8.000 zł;
6) zadanie o nazwie ,'Szkolenie w szachach, udział w zawodach i turniejach szachowych'' -
przekazana dotacj a 3 .000 zł;
7) zadanie o nazwie ,,organizacja tematycznego pleneru rzęźbiarsko_ma1arskiego''
ptzekazana dotacj a l 0.000 zł;
8) zadanie,,Krzewienie kultury ludowej'' _ przekazana dotacja 17'000zł.
9) zadante o nazwie ,,organizacja rekreacyjnej imprezy rowerowej promującej walory
turystyczne Gminy Łuków'' - przekazana dotacja I.000 zł;
10) zadanie o nazwie ,,Orgarizacja rajdu rowerowego" - przekazanadotacja I.000 z].

Szczegółowe informacje na temat konkursu moŻna uzyskaó pod numerem telefonu
257982439 wew. 113 lub wUrzędzie GminyŁuków,pok. 13.

ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy orazw siedzibie Urzędu Gminy Łuków.
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