
OGŁOSZENIE 
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

GMINY REGNÓW W 2020 ROKU 

WÓJT GMINY REGNÓW 
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz 
Uchwałą Nr XI/70/19 Rady Gminy Regnów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Współpracy Gminy Regnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na 2020 rok 

OGŁASZA 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

1. Konkurs adresowany jest do: 
o Organizacji pozarządowych, 
o Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego, 

o Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących do terytorialnego 
zakresu działania organów powiatu, działa l ności pożytku publicznego w zakresie 
odpowiadającym zadaniom tych organów. 

2. Rodzaje zleconych zadań publicznych: 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

o upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Regnów ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego w dziedzinie piłki nożnej -
przeznaczona kwota dotacji - 12 OOO zł 

o organizowanie uczestnictwa młodzieży oraz osób dorosłych drużyn piłkarskich z 
terenu Gminy Regnów w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych -
rozgrywki piłki nożnej - przeznaczona kwota dotacji - 25 OOO zł 

o okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. 

b) w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym: 

o zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i korekcyjnej dla dzieci z terenu 
gminy Regnów poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 2-3 dzieci -
przeznaczona kwota dotacji - 6 OOO zł. 

o okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r. 

c) w zakresie podniesienia jakości życia mieszkańców: 

0 wspieranie przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, 
promocji twórczości kulturalnej i ludowej poprzez zorganizowanie spotkań 
społeczności lokalnej, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego mieszkańców 
Gminy Regnów oraz wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Regnów oraz zapewnienie obsługi 
muzycznej zespołu wielopokoleniowego „Marzenie" z Regnowa - przeznaczona 
kwota dotacji - 15 OOO zł. 

0 okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r 



3. Zasady przyznawania dotacji 
o Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu 
stosownej umowy z wyłonionym oferentem, z zachowaniem następujących 
warunków: 

a) Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się 
o dotację. 

b) Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący strona umowy. 
c) Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane 

za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym. 
d) Dotacja przeznaczona jest na realizacje zadań o których mowa w ogłoszeniu 

konkursowym. 
e) Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje 

oferent 
f) Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Regnów nastąpi w trybie określonym w art. 

11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

g) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań 
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gmina Regnów 

h) Podmioty ubiegające się o wsparcie składają oferty oddzielnie na każde zadanie. 
i) Odrzuceniu podlegają oferty: 

- złożone niezgodnie z wzorem, 
- złożone po terminie, 
- złożone przez podmiot nieuprawniony, 
- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu, 
- błędnie wypełnione lub niekompletne 

4. Termin składania ofert 
o oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej według wzoru 

zawartego w rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057 z późń. zm.) . Wyżej wymienione dokumenty 
winny być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz podpisane przez osoby upoważnione . 
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Otwarty konkurs na 
realizację zadań publicznych w 2020 roku" w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Regnowie 96-232 Regnów w terminie do 29.0l.2020r. do godz. 9:00. 

o Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2020r. o godz. 9:30 
s. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert 

o tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2019r. poz. 688 z późn. zm) 

o komisja dokonując oceny ofert na realizację zadania uwzględnia w szczególności: 

a) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy - skala 0-10 

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w 
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala 0-10 

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale 
których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą 
realizować zadania publiczne - skala 0-5 



d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 
na realizację zadania publicznego - skala 0-5 

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 
społeczną członków - skala 0-5 

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w latach 
poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i 
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - skala 0-10 

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania dotacji 
wynosi 25 punktów, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która otrzymała największą 
ilość punktów. 

0 Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 25 punktów nie podlegają dofinansowaniu. 

0 Opinia Komisji Konkursowej zawiera listę ofert, na które proponuje się udzielenie 
dotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadania 
przekazana zostaje Wójtowi Gminy Regnów. 

° Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Regnów po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy o udzielenie dotacji nie stosuje się trybu 
odwoławczego. 

0 Wyniki konkursu ogłasza się poprzez umieszczenie ogłoszenia na BIP 
www.bip.ugregnow.pl, stronie internetowej Urzędu www.ugregnow.pl oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie, niezwłocznie 
po rozstrzygnięciu konkursu. 

0 O wyborze realizatora zadania podmioty zostaną powiadomione pisemnie. 

6. Informacje dodatkowe 
o Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w 

Urzędzie Gminy w Regnowie w sekretariacie pok. nr 9 lub telefonicznie 
o Wójt Gminy Regnów zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu 

ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 
o W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne 

podległe Gminie Regnów lub przez nią nadzorowane. 
o termin realizacji zadania do 31 grudnia 2020 rok. 



Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)- dalej RODO - informujemy, że: 

Dane Administratora 
W6jt Gminy Regnów, adres: Gmina Regnów 96-232 Regnów 95 

Danych Osobowych 
Dane Inspektora Andrzej Jaskólski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem 
Ochrony Danych ,,Gmina Regnów" lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I. 

Cel i podstawa prawna 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z otwartym konkursem 

ofert na REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY REGNÓW w 2020 ROKU przeprowadzanym w trybie 
przetwarzania 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

Odbiorcy danych 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, . podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administ ratora, na podstawie zawartej umowy 

osobowych powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy 

usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych, 

Przekazywanie danych 
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

osobowych poza EOG 
Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 
■ Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

Okres przechowywania ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym 

danych osobowych Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, . dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale Ili 

Prawa związane z 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
danymi osobowymi wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), 

Podstawa obowiązku Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym 
podania danych 

osobowych 
konkursie ofert 

Informacja o 
zautomatyzowanym W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

podejmowaniu decyzji i wynikiem profilowania 

profilowaniu 


