WÓJT GMINY RUDA-HUTA
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy
Ruda-Huta Nr XIII/59/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy
na rok 2020 Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 7320).
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY W 2020 ROKU.
I. Konkurs ofert dotyczy zadań:
1)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.
2) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
3) ochrony przeciwpożarowej.
4) kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) promocji gminy.
6)nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
7)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2019 poz. 688 z późn. zm. ).
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy, bądź dla mieszkańców
gminy Ruda-Huta.
3.Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz.2057).
Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizacje zadania(oprócz wkładu finansowego) również wkład
osobowy i rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość w złotych tych
wkładów.
4 Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta. Dokumenty
przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta.
Oferty nie spełniające wymogów określonych w powyższych przepisach lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
III. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44,
22-110 Ruda-Huta, pokój nr 11 lub przesłać pocztą pod adres Urzędu (decyduje data wpływu do tut.
Urzędu) w terminie do 7 lutego 2020 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta na konkurs zadań pożytku
publicznego - (nazwa zadania)”.
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IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadania określone w pkt nr 1 niniejszego ogłoszenia winny być wykonane w terminie od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2020 roku. Wykonanie zadania winno zapewniać pełną realizację zgłoszonej
oferty.

V. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wysokość dotacji przekazanej organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.
W 2018 r. zrealizowano:
1) przez LKS „HUTNIK Ruda-Huta”
„UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ I SIŁOWNIĘ”
Wysokość przyznanych i wykorzystanych środków publicznych w kwocie 60 000.00 zł.
2) przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta
„SPORTOWE WEEKENDY”.
Wysokość przyznanych i wykorzystanych środków publicznych w kwocie 6 500,00 zł.
3) przez Stowarzyszenie „ROCZNIK CHEŁMSKI”
„WYDANIE NISKONAKŁADOWYCH, NIEKOMERCYJNYCH PUBLIKACJI POŚWIĘCONYCH HISTORII,
KULTURZE, TRADYCJI POWIATU I REGIONU”
Wysokość przyznanych i wykorzystanych środków publicznych w kwocie 1 000,00 zł.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania jej wyboru.
Opiniowania ofert dokona komisja powołana przez Wójta, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność projektu z zadaniami statutowymi oraz kwalifikacje realizatorów,
- ocenę możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków,
- ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania zawartych w ofercie,
- analizę i ocenę wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim.
VII. Wyniki konkursu.
Otwarcie i wybór ofert zostanie przeprowadzone w dniu 10 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy o godz. 1400. Konkurs ma charakter jawny. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ruda-Huta, w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Ruda-Huta(www ruda-huta.bip.lubelskie.pl ) i Serwisie Internetowym
Gminy Ruda-Huta (www ruda-huta.pl ) .
Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem
Gminy Ruda-Huta a wnioskodawcą, którego oferta została wybrana do realizacji.
Szczegółowych informacji na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ruda-Huta,
pok. nr 4, tel./fax 82 568-60-33.

Ruda-Huta, dn. 15 stycznia 2020 r.

2

