
Zarządzenie xr|łlzoro

Burmistrza BoguchwaĘ

z dnia t3 sierpnia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia otwańegb konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury flzycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała
w 2016 roku.

Działajqc na podstawie art.]3 ustawy z dnia 21 hłietnia 2003 roku o działalności pozytku
publicznego i o wolontąriacie ( Dz. U. 2016. 239 ) oraz (Jchwały Nr XVL1B7.20]5 Rady Miejskiej
w Boguchwale z dnia 26 listopada 20]5 roku, w sprawie programuwspółpracy Gminy Boguchwała
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21
kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 20]6, zarzqdzam co następuje:

$1

ogłaszam otwarly konkurs ofert na reaIizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fłzycznej i sportu dla dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała w 2016 roku, w tym:

1. Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia spońowego wśród dziecl i młodzieży z Gminy
Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu.

Ż. organizacja dla dzieci i młodzleĘ imprez i zawodów sportowych w róznych dyscyplinach
sportu, we współpracy ze związkaml sportowymi, stowarzyszeniami.

s2

Na realizacj ę zadań wymienionych w $ l przeznacza się w formie wsparcia, kwotę w wysokości
25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięó tysięcy złoĘch)

s3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s4

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

ss
Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podpisania'
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Burmistrza Boguchwały

z dnia t3 sierpnia Z0l 6 roku

OGŁOSZENIE oTwARTEGo KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRF,SU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA DZIECI I |'I{ŁDDZIEŻY
Z GMINY BoGUCHWAŁA w ROKU 2016

I. CRL
Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego działalnoŚć pozy.tku
publicznego i udzielenie dofinansowania w formie wsparcia na realtzację zadaniapublicznego
Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej i sportu dladzieci tmłodzieży zGminy
Boguchwała o charakterze promującym zdrowy styl zycia.

il. szczF'cÓry ZADANIA KoNKURSowEGo
1. W ramach konkursu przewiduje się realizacj ę zadan pn.:

a) tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród dzieci i młodzieĘ z Gminy
Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczegóLnym uwzględnieniem gier zespołowych - piłki
noznej,

b) organizacja dla dzieci i młodzieĘ imprez i zawodów spońowych w róznych dyscyplinach ze
szczególnym uwzględnieniem gier zespołowych - piłki nożnej, we współpracy zę związkami
sportowymi, stowarzyszeniami.

2. Ce|em zadanta jest promowanie i stymulacja aktywnych form spędzania wolnego czasu
oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Zadanie winno obejmować swoim zakresem dzięci
tmłodzięż.
3. Zadanie winno mieó charakter bezalkoholowy.
4.Realtzacja zadanl'a o którym mowa w ust. 1 odbywaó się będzie na terenie Gminy
Boguchwała oraz w części pozajej granicami.
5'Przy realizacjt zadania wymagane jest stosowanie obowiązującychprzepisów prawaoraz
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.
6. osoby realtzĄące bezpośrednio zadania związanezorganizacjązadania,winnyposiadaó
kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych działan, w ramach realizacji zadania
publicznego.
7. W ramachrcalizacji zadania wymagane jest:
1 ) ubezpieczenie uczestników zadania,
2) zapewnienie opieki medycznej,
3) zabezpteczenie obsługi sędziowskiej
4) zab e zpie c zenia o b s łu g i i b e zpie c zeń stwa r e alizacji zadanta,
5) promocj a zadania wŚród społeczności gminy i okolic

III. ADRBSACI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jestdo organizacji pozarządovłych ipodmiotów wymienionych
w art' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 t. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacte (D2.U.2016.239)
2. Adresatem konkursu moze być podmiot, który dziaŁaInośc w zakresie popularyzacji
Sportu ma zapisaną w swoim statucie.
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IV. wYSoKoŚC Śnonrow
Na realizację zadan planuje się ptzeznaczyć Środki finansowe w wysokoŚci 25 000,00 zł
słownie: ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OF'ERTY
1. oferty naleŻy przygotowywaó zgodnie ze wzorem okreŚlonym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 20IO r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzolu oferty i ramowego wzolu umowy dotyczących realizacji zadanta
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania(Dz. U. 2011.Nr 6, poz. 25).
Formularz oferty moŻna pobraó ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale
http ://www.bo guchwala.pllorgan izacj e -pozarzadow e I aktualno sci-ngo/
2. ofefty należy składaó wraz Z załączn|kami:
a) aktualnym (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego niezalężnie kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie
działalności podmiotu ( potwierdzający posiadanie osobowoŚci prawnej oraz prawo do
zaciąganta zobowtązań finansowy ch ptzez podmiot),
b) aktualnym statut podmiotu,
c) sprawozdaniem finansowym i mery.torycznym z działalności podmiotu zaubtegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalnoŚci'
d) oświadczeniem o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji
z j edno stek samorządov\ych.
3. Do oferty moŻna dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znaczenie przy ocenie oferty.
4. Załączn|ki do oferty winny być podpis ane przez osoby reprezentujące podmiot:
a) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis
powinien zawtęraÓ pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w reprezentacji podmiotu'
b) kserokopie winny być potwierdzone za zgodnoŚć z oryginałem na kaŻdei stronie
dokumentu,
c) w przypadku gdy oferla podpisana jestprzez inne osoby niŻwskazane w aktualnym
odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestruna|eŻy dołączyc stosowne
pełnomocnictwa lub upoważnienia.
5. Podmiot moŻę złoŻyć tylko jedną ofertę do konkursu. Złożęnie przez of-erenta więcej ofert
spowoduj e, po zo stawieni e wszystkich b ez r ozp atr zenta.
6. W przypadku złoŻęnia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone w art.
14 ust.2 ustawy o działalności poż1,tku publicznego i wolontariacie.
7. ofertę złoŻoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania, nie moze ponownie
składaó w trybie określonym w arl. 19 a ustawy o działalności pozytku publicznego
i o wolontariacie.

VI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT
oferty naleŻy składać do dnia 16.09. 2016 roku.
1 . Zadania realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 3I .12.20 1 6 roku.
oferty z załącznikami na|eŻy składać w lJrzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora
Tkaczowa I34, 36-040 Boguchwała w Biurze obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu,
z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs ofert * w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sporlu dla dzieci imłodzieŻy z Gminy Boguchwała w roku 2016.
2. Liczy się data wpływu do Urzędu.
3. ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferl podejmuje Burmistrz Boguchwały na
podstawie rekomendacji przedstawionej przęz Komisję Konkursową. Wyniki otwartego
konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomoŚci. od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.



4. Skład Komisji Konkursowej, zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Burmistrza
Boguchwały.

/ 5. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczno-finansową oferly.
/ 6. ocenie merytorycznej poddane zostanąwyłącznie oferty, które w trakcie oceny formalnej

nie zostaną odrzucone z następuj ą cy ch ptzy czyn:
a) zŁożone na druku innym niŻ wskazany w niniejszym ogłoszeniu,
b) złoŻone po tetminie,
c) dotyczązadania, które nie jest objęte cęlami statutowymtorganizacji składającej ofertę,
d) złoŻone przez podmioty nieuprawnione' zgodnie z ogłoszeniem' do udziału w konkursie'
e) niemieszczące się pod względem merytotycznym w rodzaju zadan wskazanych
w ogłoszeniu.
7. oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodnośćzoryginałemna
wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przęZ osoby uprawnione do
reprezentacji, mogą zostac warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub
uzupełnieniu w wyznaczonym terminie' nie dłuŻszym niz 5 dni' brakujących podpisów
i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, oferty zostanąodrzucone
zprzyczyn formalnych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. oceny formalnej wniosków dokona Komisja Konkursowa
2. ocena formalna wniosków:
2.I oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu'
b) złoŻona w określonym terminie,
c) zadaniejest zgodne z celami i załoŻeniami merytorycznyml konkursu,
d) oferta zo stała złożona pr ZeZ uprawniony podmi ot,
e) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f) opatrzonawraz z załącznlkami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot
(uprawnionymi statutowobądź upowaznionymi w tym celu),
g) złoŻone są oŚwiadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie
właściwych pozycji,
h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy' w wyznaczonym terminie.
2.2 oferta niespełniająca kr1'teriów, o których mowa wpkt.2.1, zostanie odrzucona
z powodów formalnych.
3. oceny merytoryczno - finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące
kryteria:
a) mozliwoŚć reaLizacji zadania publicznego przęZ organizację pozaruądową lub podmioty
wymienione w ań.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacię
l0 do 4 pkt.l
b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których
organtzacja pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust. 3 będą realizowaó zadante
publiczne l0 do 4 pkt.l
c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenta dotychczas otrzymanych środków
na realizację zadanta l0 do 4 pkt.l
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt./
e) deklarowany udziaŁ Środków własnych i środków pozyskanych z innychźrodęł
w stosunku do dotacji /od 0 do 4 pkt.l, w tym:
- udziaŁ własny i środki z innych źrodeł 0% - I0% - 0 pkt.
- udział własny i środki z irnych źrodęł II% - Ż5% - 1 pkt.
- udział własny i środki z innych źrodeł 26% - 50% - 2 pkt.



- ldział własny i środki z innych źrodeł 5I% - 75% - 3 pkt.
'udział własny powyŻej 76%o w tym Środki z innych źrodeł - 4 pkt.
f) deklarowany wkład rzęczow, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i placęł społeczną członków / od 0 do 4 pkt./, maksymalnie - 24 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT
1. oferty, które otrzymają w ocenie Komisji Konkursowej ponizej 15 pkt. nieuzyskają
rekomendacji do dofinansowania.
2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyĄę o dofinansowaniu zad,anspośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stosowne ZarzĘdzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póŹniej niż w ciągu 10 dni od dnia wskazanego
w dziale VI.
4. Zarządzenię Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznanladotacji, stanowi
podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
5. Umowa określa warunki realizacjt zadania publicznego, zgodnie ze wzorcm umowy
okreŚlonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących rea|izacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zad,ania (Dz. U 2OII., Nr 6, poz.25).

IX. ZoBOWIĄZANIA oFERENTow
1. oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest doprzedłoŻenia
zadanta z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania
realizacji zadania.
2. NieprzedłoŻeni e ww. dokumentów oznacza rezygnację
publicznego a tym samym zprzyznanej dotacji.

podmiotu z realizacjt zadanta

3. Burmistrz Boguchwały moŻe odmówić podpisania umowy na realizację zad,ania
publicznego w przypadku:
a) utraty przez podmiot zdolności do czynnoŚci prawnych,
b) uj awnienia okoliczności podwa Żający ch wiarygodno ść podmiotu.
4. oferenci ktorzy otrzymalt dotacje na realizację zadanpublicznychzobowiązani są do
zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach,
plakatach związanych z realizacją zadania zapisu:,,Dofinansowano zbudŻętuGminy
Boguchwała''.
5.Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadan,oferenci otrzymają
zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Koszty poniesione przez oferenta przedrozpoczęciem i po zakonczenturea|izacji zad,ania,
określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach
rcaltzacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe,
podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właŚciwej jego realizacji.
2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji
zadanta publicznego, które zostały w całości lubczęścioworoz|iczonewramachrealizaćj1
innego zadania.
3. Koszty wykazane w sprawozdaniu jako poniesione z dotacji, uznaje się zazgodne
z kosztorysem załączonym do umowy, gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi
rodzajami kosztów o więcej niż I0oń.
4. Procentov'y udział dotacji w całkowitym koszcie realtzacji zadaniapublicznego uwaza się
zazachowany jeżeli nie zwiększy się o więcej niŻ IOoń.

korekty realizacji
harmonogramu



/

XI. ROZLICZENIE ZADANIA
1. oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdań z realizacjt zadan,
w terminach określonych w umowie, według wzoru okreŚlonego w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru oferty i ramowego wzolu umowy dotyczących realizacji zadantapublicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania zadanta(Dz.U. 2011. Nr 6, poz. 25).
Ż.Sprawozdanie z realtzacji zadania obejmuje cały jego zakres, zarówno całkowitykoszt
zadanta publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków
finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym Świadczeń wolontariuszy
i pracy społecznej członków)' o których mowawust. 1 i 3. Rozliczeniuwramach zadanta
podlegają tylko takie działania i wydatki, które mieszczą się w czasookręsie realizacji zadania
publicznegb' wskazanym w umowie. W zestawieniu faktur konieczne jest wyszczególnienie
wydatków poniesionych ze wszystkich źrodeł tj. dotacji, środkówfinansowychwłasnych,
Środków finansowych z innych źrodeł oraz wkładu osobowego. Do sprawozdantanaleŻy
obowiązkowo zaŁączyć: listyuczestników, kopie umów, publikacje, matertały promocyjne.
3. W przypadku uchybień i błędów w złoŻonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do
zŁoŻęnia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4. Burmistrz BoguchwaŁy, na kaŻdym etapie realizacji zadania publicznego' ma prawo do
kontroli i oceny reallzacji zadania objętego dofinansowaniem.
5.Kontrola obejmuje prawidłowośó wykonania zadania oIaz wydatkowania środków z dotacji.
Kontrola moŻe być prowadzonaw trakcie lub po zakończeniurcalizacjizadanta.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2015
Na podstawie ustawy z dnia 24 kulietnia 2003 t. o działalnoŚci pozytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016.239) w roku 2015 ptzekazano na realizację zadan
publicznych z dziedziny upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 50 000 zł
(słownie : pięćdziesiąt tysięcy złoty ch)
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