Wójt Gminy Kurów
działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr
XVIII/175/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie Rocznego Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego.
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
I. Rodzaje zlecanych zadań i formy realizacji
1. W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
1) wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych;
2) prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w turniejach i zawodach sportowych.
2. W ramach kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji:
1) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i patriotycznych;
2) promocja historii i tradycji regionalnych.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:
Zadanie I.1 – 105 500,00 zł
Zadanie I.2 – 24 000,00 zł
Gmina Kurów na realizację zadań tego samego rodzaju przekazała dotację w kwocie:
− w roku 2021 na zadanie I.1 – 0,00 zł; na zadanie I.2 – 0,00 zł;
− w roku 2020 na zadanie I.1 – 105 550,00 zł; na zadanie I.2 – 24 000,00 zł;
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Forma realizacji zadania: wsparcie realizacji zadania (jest wymagany wkład własny finansowy),
który należy rozliczyć w sprawozdaniu końcowym.
2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
3. Podstawą do udzielenia dotacji jest wybór oferty o wykonanie zadania i zawarcie umowy.
4. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o
których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
IV. Termin i warunki realizacji zadań
Zadania realizowane będą na podstawie umów zawartych na czas ich realizacji nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia 2021 r. Zadanie winno być zrealizowane z największą starannością, zgodnie z
zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
V. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kurów w terminie do dnia 08 lutego 2020 r.
do godz. 12:00 - w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację
zadań o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie ……(nazwa zadania, którego
oferta dotyczy)”
2. Oferty należy składać na formularzu zawartym 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 publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań /Dz. U. z 2016r. poz. 1300/. Formularze oferty można pobrać w Urzędzie Gminy pokój
Nr 18 lub ze strony internetowej BIP gminy Kurów.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną oferty kompletne pod względem formalnoprawnym,
złożone w przewidzianym terminie.
1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań – komisja powołana przez Wójta –
wybierze oferty najkorzystniejsze
2. Przy ocenie złożonych ofert brane będą pod uwagę:
− ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę
− ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
− ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
podmiot będzie realizować zadanie
− uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych
źródeł na realizację zadania publicznego,
− uwzględnienie planowanego przez podmiot składający ofertę wkładu rzeczowego, osobowego, w
tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
− ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2021 r. o godz. 12:05 w siedzibie Urzędu Gminy Kurów.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu składania ofert.
5. Oferenci zakwalifikowani do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni o terminie
podpisania stosownej umowy, informacja o wyborze oferentów zostanie ponadto opublikowana na
stronie internetowej Urzędu Gminy Kurów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Kurów.

Kurów, dn. 11.01.2021 r.
Wójt Gminy Kurów
Arkadiusz Małecki

