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Zarządzenie Nr 17 7 l20I4

Burmistrza BoguchwaĘ

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieĘ i dorosłych z Gminy
Boguchwała w roku 2015.

Dziułując na podstuwie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działulności pożytku
publicznego i o wolontctriucie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oruz Uchwuły
Nr LVIII/693/2014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 listopadu 2014 roku, w sprcwie
progrtmu współpracy Gminy Bogucltwału z organizacjami pozarządowymi oraz podmitltumi
wymienionynli w art. 3 ust. 3 ustawy z dniu 24 kwietniu 2003 r. o pożytku publicznym i o

wolonturiucie nu rok 2015, xarz.epdz.um co następuje:

sl
ogłaszam otwarty konkurs ofeft na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
ftzycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosĘch z Gminy Boguchwała w roku 2015, w tym:

1. Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społeczności gminy

Boguchwała w róznych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględrrieniem gier

zespołowych, w tym prowadzonych rozgrywek amatorskich.

2. Zapewnienie dzieciom i młodzleĄ warunków w zakresie uprawiania spor1ów zimowych.
3 ' organizacja dla dzieci i młodzieży imprez i zawodów spor1owych w róznych dyscyplinacli we

współpracy ze związkami sportowymi oraz stowarzyszetriami t związkami stowarzyszeń'

s2

Na realizacjęzadan wymienionych w $ 1 pkt. 1 przeznaeza się kwotę w wysokości 25.000 słownie:

dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

s3

Treść ogłoszenia stalrowi załącznlk do niniejsze go Zarządzenia.

s4

Wykonanie zarządzenia powierza się starszemu specjaliście ds. kultury i sportu.

$s

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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Załqcznik
do Zorzqdzenio Nr L77 /201.4

Burmistrzo Boguchwoły z dnio
22 grudnia 2014 roku

oCŁOSZENIE oTwARTEGo KONKURSU oFERT

NA REALIZACJĘ LADAN PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY
FIZYCZ|{EJ I SPoRTU DLA DZIECI, M.ŁDDZIF.ŻY I

DoRoSŁYCH Z GMINY BoGUCHWAŁA w RoKU 2015.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poĄ,'tku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty
wymienione w ar1. 3 ust. 3 tej ustawy.

Działając na podstawie ar1.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŻy,tku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr Ż34, poz. 1536 z pożn. zm.) oraz Uchwały
Nr LVIII/69312014 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 6 listopada 2014 roku, w sprawie programu
współpracy Gnriny Boguclrwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w at1. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pozytku publicznym i o wolontariacie na rok 201 5,

ogłasza się otwar1y konkurs ofeft w zakresie powierzenia do realizacji zadań publicznych, w formie
wsparcia zadań z zakresu upowszeclrniarria kultury fizycznej i sportu.

I. opis i rodzaj zad,ań:

1. Tworzenie i doskorralerrie systemu szkolenia spotlowego wśród społeczności gminy
Bogrrchwała w róznych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględrrierriern gier
zespołowych, w tyn prowadzonych rozgrywek amatorskich.

2. Zapewnienie dzieciorn i młodzieĘ warunków w zakresie uprawiania spoftów zimowych.
3. organizacja dla dzieci i młodzieży imprez i zawodów sportowych w róznych dyscyplinach we

współpracy ze związkami spottowymi oraz stowarzyszeniarni i związkami stowarzyszeń.

II. Czas realizacji zadań,:

Realizacja zadań z zakresu kultury flz1,cznej i sporlu dotyczy okresu od sĘcznia do grudnia 20l 5 r'

III. Kwota przeznaczona na realizację zadanilz

Przewidywana kwota na realizację zadań wynosi 25 000 zł. słownie: dwadzieścia pięć Ęsięcy zł.

ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmtany wysokości kwoty przeznaczonej rra powyższe
zadania.

IV. Warunki przystąpienia do konkursu:

1) Warunkienr przystąpienia do konkursu jest złozeniebądź przesłanie ofeĘ w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnynr tenninie do 14 sĘcznia 2015 r. decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.



Na kopercie winna widnieć infonnacja ,, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu dla dzieci' młodzieży i dorosĘch z gminy Boguchwała w 2015 roku''

2) ofefty należy przygotowywaó zgodnię zęwzoręln określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 rokrr w sprawie wzoru ofefty i ramowego wzoru ofefty
i ramowego wzorll umowy dotyczących realizacji zadania publiczrego oraz wzorl sprawozdania
z wykonania zadania(Dz.U. zŻ07Ir, Nr 6, poz. Ż5), oraz podpisane przez osoby upowaznione do
składania oświadczeń woli. Formularz oferty można pobraó ze strony Urzędu Miejskiego
w Boguchwale: http://wrł'rv.bogucŁĘa!Łp!66.!:i!ktualnosci/5079-tlgluszcnia-organizacie-
pq-zarzaeloroyq.html

3) ofeĘ należy składać wraz z załącznikami:

a) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
niezalezrrie kiedy z'ostał wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności
podmiotu (potwierdzający posiadanie osobowości prawnej i umocowanie osób go
reprezentujących oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot),

b) aktualny statut podmiotu,

c) sprawozdanie finansowe i merytorycznę z działalnoŚci podmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krotszej działalności - za okres tej działalności,

d) oświadczenie o tęrmino\^rym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji
z j ednostek Samorządolvych'

Pouczenie: Dopuszcza się mozliwośc złoŻęnia, zamtast sprawozdania finansowego:

- infbrmacji finansowej w przypadku gdy organizacja' która ze wzg\ędu na termin,
o którym mowa w aft. 52 ust.I w zwlązkuzart' 3 ust.1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości, nie
ma mozliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składa informację finansową za ostatni
rok obrotowy na druku stanowiącym zaŁącznl'k ru 1 do niniejszego ogłoszenia lub

- sprawozdantazŁożonego do właŚciwego organu' ale jeszcze nie zatwierdzonego prZęZ organ
zatwlerdzający, o którym mowa w ań. 53 ust.I w związku z aft.3 ust.1 pkt. 7 ustawy
o rachunkowości.

4) Do oferty tnożnadołączyc recenzje lub rekomendacje rnające znaczenie przy ocenie oferty

5) Załączniki do oferly winny byó podpisane

a) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie

zawięrać pełne imię i nazwisko oraz peŁlioną

przez osoby reprezentu j ące podmiot:

dysponują pieczątkami inriennyni, podpis powinierl
funkcję w reprezentacji podmiotu

b) l<serokopie wirrrry być potwierdzone zazgodność z oryginałeni na kazdej stronie dokumentu,

c) w przypadku gdy ofefta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnynr odpisie
potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru naleŻy dołączyc stosowne pełnomocnictwa
Iub upowaŹnienia.

6) Podmiot noŻe złoŻyć tylko jedną oferlę do konkursu. Złożenie przez oferenta więcej ofert
s p owo duj e, pozo staw i en ie wszy stk i c h b ez r ozp atr zetia.



7) W przypadku złozenia oferty wspólnej' oferta ta musi spełniać wymogi określone w art' l4 ust.2

uStawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie.

8) ofer1ę złożortą do konkursu, która rrie uzyskała dofinansowania, nie moze ponownie składac

w trybie określonyrn w art' 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

9) Z dotacjl grniny przyznanej w ramach niniejszego konkursu nie mogą być rozpatrywane wydatki:

- poniesione przed datą podpisania umowy'

- z tytułu podatku od towarów usług, jezeli oferent ma prawo do jego odliczania,

- z tytułu opłat i kar umownyclr,

- związane z nabyciem Iub dzierzawą gruntów.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1) oceny formalnej wniosków dokona wznaczony pracownik Urzędu Miejskiego
w Boguchwale.

2) ocena formalna wniosków:

2.1) oferla jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spehria następujące kryteria:

a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu,

b) złoŻona w określonym terminie,

c) zadanie jest zgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,

d) ofefta została złoŻona przez uprawniony podrniot,

e) zawiera wszystkie Wymagane załączntkt,

f) opatrzona wraz z załącznikami datąoraz podpisami osób reprezentrrjącyclr podmiot (uprawnionymi

statutowo bądź upowaznionymi w tym celu)'

g) złożone są oświadczenla, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzęz zakreślenie

właściwych pozycji,

h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.

Ż2) ofer1a niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt. Ż'L, zostante odrzucona z powodów

formalnych.

3) oceny merytoryczno- finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące kryteria;

a) rnożliwość realizacji zadania publicznego przezorganizacjępozarządowąlub podrniory
wymienione w art' 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolorrtariacie /0 do 4 pkt.l,

b) proponowanajakości wykonania zadania ikwalifikacje osób przy udziaIe których organizacja
pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust.3 będą realizowac zadanię publiczne /0 do 4 pkt'/,



c) rzetelnośó i terminowość oraz sposób rozliczenia doĘchczas otrzymanych środków na realizację
zadania l0 do 4 pkt.l,

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt.l,

e) deklarowany Lrdział środków własnych i środków pozyskanyclr z innych źródeł w stosunku do
dotacji /od 0 do 4 pkt.l, w tym:

- udział własny i środki z innych źrodeł 0% - 10% - 0 pkt.
- udzlał własny i środki z innych źrodeł II% - Ż5% - 1 pkt.,
- udział własny i środki z innych źrodęł 26% - 50% - 2 pkt.,
-udział własny i środki z innych Źródeł 51% -15% - 3 pkt',
- udział własny powyżej 7 6%o w tym środki z innych źrodeł _ 4 pkt.

f) deklarowany wkład rzeQZoW, osobowy, W tym świadczęnia wolontariuszy l pracę społeczną
członków / od 0 do 4 pkt.l,

maksymalnie - 24 pkt.

VI. TRYB WYBORU OFERT

l) oferty które otrzymająw ocenie Komisji konkrrrsowej poniżej 15 pkt.' nie uzyskająrekomendacji
do dofinansowania.

2) Burmistrz BoguchwaĘ podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.

3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąli rrie później niz w ciągu 40 dni od dnia wskazanego w dziale IV
pkt.1.

4) Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofęr1 i przyznania dotacji, stanowi
podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.

5) Umowa określa warunki rea|izacji zadania publicznego, zgodnie Ze wzorem umowy określonyrn

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 5 grudnia 201 0 roku, w sprawie wzoru

ofeĘ i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadanta publicznego oraz wzortl

sprawozdania z wykonania tego zadanta (Dz. U 22011, Nr 6, poz.25).

vII. ZOBoWIĄZANIA oFERENTow

1) oferenci przed podpisaniem umowy zobowiązani sądo przedłożenia kosztorysu rea|izacjizadania

z uwzględnieniem kwoty przslznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu realizacj i zadania.

2) Nieprzedłozenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacji zadania publicznego

a tym samyrr z przyznanej dotacji.

3) Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na reallzację zadania publicznego

w przypadku;

- utraĘ przezpodniot zdolności do czynności prawnych,

- ujawnienia okoliczności podwazających wiarygodność podmiotu.



4) oferenci ktorzy otrzymali dotacje na realizac1ę zadań publicznych zobowiązani są do

zamieszczanl,a We wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukaclr, rek|amaclr,
plakatach związanych zrealizacjązadanla zapisu : ,,Dofinansowano Z budzetu Gminy Boguchwała''.

5) Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanyclr zadan, oferenci otrzymają zgodę na

wykorzystanie symbo1i Gminy Bogrrchwała: loga lub herbtr.

VIII. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1) Koszty poniesione przez oferenta przedrozpoczęcIem i po zakonczentu realizacji zadania,
określonego w umowie nie mogą stanowió podstawy do rozltczęnia wydatków, w ramach
realtzacjt zadanta publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe, podejmowane
przed rozpoczęclem realizacj t zadanta dla właściwej jego realizacji.

2) Niedozwolone jest podwojne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach rea|lzacjt
zadanta publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach rcalizacjl
innego zadanta.

3) Koszty wykazane W sprawozdaniu jako poniesione z dotacji, uznaje się za zgodne
z kosztorysem załączonym do umowy' gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi
rodzajami kosztów o więcej ntż I0%o.

4) Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie rea|tzacjt zadanja publicznego uwaza się
za zachowany jezeli nie zwiększy się o więcej ntŻ I0oń.

IX. ROZLICZENIE ZADANIA

1) Sprawozdante z realizacjl umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą
przewldzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin' uwaza się za zachowany
jezeli przedjego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnl'a 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadanta publiczne, za poświadczeniem ptzedłoŻenia Z\ecęniodawcy,
lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

2) oferenci są zobowtązani do przygotowywania i składania sprawozdań z realizacji zadań,
w ternrinach określonych w umowie, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
iPolityki Społecznej zdnta 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty iramowego wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realtzacji zadanl,a publicznego oraz wzorl sprawozdania
z wykonania zadania (Dz. U. zŻ0IIr, Nr 6, poz. 25).

3) Do sprawozdań naleĘ obowiązkowo załączyó: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród,

kopie urnów' publikacj e materiaĘ prornocyj ne.

4) W przypadku uchybień i błędów w złoŻonyn sprawozdaniu ofererrt zostanie wezwany do złoŻenia
korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokr-rmentów.

5) Burrnistrz BoguchwaĘ, na kazdyrn etapie reaIizacji zadania publicznego' ITla prawo do korrtroli
i oceny realizac'ii zadanja ob_jętego dofinansowaniem.



6) Kontrola obejmuje prawidłowośó wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji'
Kontrola może byó prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania.

X. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2014

Na podstawie trybu określonego w art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poĄtku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr Ż34, poz. 1536 z późn' Zm.)

Gmina Boguchwała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fi4lcznej i sportu w roku
201'4 przeznaczyła w formie dotacji 40 000 zł ,słownie: cńęrdzięściĘsięcy złoĘch.
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