
Zarządzenie Nr 345/ 2014 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 

roku z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) w związku z art . 5 ust. 4 pkt 
2, art . 11 ust 2 i art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późno zm.), uchwały Nr 
XXXV/229/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013 r. w 
sprawie przyjęcia "Programu wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 
zarządza, co n astępuje: 

§1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu: 
kultury fizycznej i sportu. 

§ 2. 
Otwarty Konkurs ofert przeprowadzony zostanie w trybie na zasadach określonych w 
ogłoszeniu stanowiącym załączni k do za rządzenia. 

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Integracji Europejskiej, 
Informatyki i Promocji Miasta. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz na stronie 
internetowej urzędu . 
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Za ł ą czn i k 

do Zarząd ze ni a Nr 345(2014 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 15 kwietn ia 2014 r. 
w sprawie ogłos zenia otwartego konkursu ofert 
na rea li zację zadań publicznych w 2014 roku 
z zakresu kultury fizycznej i sportu 

OGŁOSZENIE 


Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki na podstawie art . 13 ustawy z dnia 24 kwietn ia 

2003 r. o dz iałaln ości pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 

1536, z późn o zm .) oraz Uchwały Nr XXXV/ 229/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków 

Mazowiecki z organizacjami poza rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 

ustawy o działa ln ośc i pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Maków Mazowiecki 

w 2014 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

RODZAJ ZADAŃ PUBLICZNYCH 


W Mieście Maków Mazowiecki, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 


realizowane będą w 2014 roku, w formie wspierania, zadania publiczne w zakresie kultury 


fizycznej i sportu, poprzez: 


a) współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych 

dyscyplinach sportowych oraz w zakresie organizacji wyjazdów drużyn 

zawodników na zawody sportowe, 

b) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo

rekreacyjnych i turystycznych wśród mie szkańców Makowa Mazowieckiego, 

akcji " Lato i zima w Mieści e", 



c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych, 

d) współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów 

sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych, 

e) tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym 

i stowarzyszeniom, w tym udostępnianie obiektów sportowych, 

f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych , 

g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe 

poza obszarem Miasta, 

h) promowanie aktywności i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

i) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych - promowanie potencjału 

turystycznego Miasta, 

j) promowanie i organizację grup wolontariatu (bez ograniczeń wiekowych), 

k) aktywizację osób dorosłych i niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć 

imprez sportowo - turystycznych, 

I) programy stypendialne dla uczniów, dofinansowanie zgrupowań obozów 

sportowych oraz wyjazdów na zawody sportowe, 

m) organizowanie i poprowadzenie szkoleń , kursów, wykładów i imprez z zakresu 

ratownictwa wodnego i pomocy przedmedycznej. 

Wysokość środków publicznych, w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r., 

przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - wynosi 103.500,00 

zł. W konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Nr 310/2014 z 8 stycznia 2014 r. 

rozdysponowano 87.000,00 zł. Do wykorzystania w ogłaszanym konkursie pozostało 

16.500,00 zł 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA- każdorazowo określony będzie w zawartych umowach. 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

Dotacje udzielane będą w transzach, których termin określony zostanie każdorazowo w 

umowie, zgodnie ze złożonymi przez podmioty ofertami. 

Uruchomienie środków na realizaCję zadań na stąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Miastem Maków Mazowiecki reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. 



TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 

1. 	 Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (tj. do 6 maja 

2014 r. do godziny 16()()) w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim przy ul. 

Moniusz ki 6, II piętro , pok. Nr 19 (Sekret ariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd 

Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 

(decyduje data wpływu). 

2. 	 Oferty na realiza Cj ę zadań publicznych należy składa ć w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej i sportu. 

3. 	 Oferty nal eży składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 

wykonanie zadan ia pu blicznego i wzoru sprawozdan ia z wykonania tego zadania (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub 

złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wzory ofert dostępne 

są na stronie internetowej Urzędu - http://bip.makowmazowiecki .pl/ 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT 

1. 	 Otwarcia kopert z ofertami konkursowym i oraz dokonania oceny formalnej złożonych 

ofert, dokona komisja konku rsowa powołan a przez Burmistrza Miasta . 

2. 	 Oferty, które nie spełn ią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane. 

3. 	 Opini i merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 roku Nr 

234 poz. 1536 z późno zm.) oraz kryteria podane w treśc i niniejszego ogłoszenia, 

dokona komisja konku rsowa. 

4. 	 Po ana lizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do 

wyboru ofert, Burmistrzowi Miasta. 

5. 	 Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, nie 

później ni ż w term inie 7 dni od terminu zakończenia składa ni a ofert. 

http:http://bip.makowmazowiecki.pl


6. 	 Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej 

(w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim). 

7. 	 Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których 

oferty będą wyłonion e w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż 

jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert. 

8. 	 Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu 

odwoławczego. 

9. 	 Zarządzen i e Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki jest podstawą do zawarcia 

pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana. 

10. Organizacje, 	 które przystąpi ły do postępowania konku rsowego a nie otrzymały 

dotacji zostaną o tym fakcie poinformowane w formie pisemnej . 

11. Przy wyborze oferty oceniane będą w szczegó lnośc i: 


a) zbieżność zadania publ icznego z zadaniami statutowymi podmiotu, 


b) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej , sportu, 


kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

c) przedstawiona ka lku lacja kosztów reali zacji zadania w re lacji do zakresu rzeczowego 

zadania, 

d) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczasowych zrealizowanych 

przedsięwzięć fina nsowych z budżetu miasta. 

12. Burmistrz 	 Miasta Maków Mazowiecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania 

przyczyn. 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH 

Dotacje przekazane z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na realizację zadań w 2013 r. 

wynosiły: 

- z zakresu kultury fizycznej i sportu - 85.500,00 zł, 

- z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - 9.000,00 zł. 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy kontaktować 

s ię z Panią Niną Małgorzatą Rakowską, Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. 

Pokój nr 26, tel. /29/ 714-21-23. 




