
Zarząclzenie Nr 123 /2014

Burmistrza Boguchwały

z dnia 5 września 2014 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
Boguchwała w zakresie kultury w roku 2014.

Działajcpc nu potlstctwie art.l] ustawy z dnia 24 kwietnia 2()03 r. o dziułalności pożytku
publicznego i tl wolontariucie (Dx. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oruz' I}chwuły
Nr XLV/535/2013 Rady Miejskiej w Boguchwule z dnia 28 listopada 2013 roku, w sprawie
progrilmu współpracy Gminy Boguchwału z organizacjami pox,ar7,ądowymi w roku 2014, zurzrpdxum
co nustępuie:

s1

1.ogłaszam otwarty konkurs ofeft na realizację zadań publicznych Gmirry Boguchwała w zakresie
kultury.

2. Zlecenie do realizacji zadali o których mowa w ust.1 odbędzie się poprzez iclr wsparcie.

$2

Na realizacjęzadai wymienionych w $ 1 pkt. 1 przeznacza się kwotę w wysokości 16.000 słownię:
s z esnaś ci e Ęsięcy złoĘch.

$3

Treść ogłoszenia stanowi załącznlk do niniejszego Zarządzenia.

s4

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

ss

Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniern podpisania.
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Załqcznik
do Zorzqdzenio Nr 123 /2014
Burmistrzq Boguchwoły z dnio

5 wrześnio 2014 roku

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Gminy Boguchwała w zakresie kultury

w roku 2014

I.CEI,

Konkurs ofęń ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalrrośó poĄtku publicznego
i udzięlenie dofinansowania lra realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury.

II. ZADAI{IA KONKURSOWE

1' W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących zadan:

1) wspomaganie rozwoiu kultury i sztuki - popularyzacja tradycji narodowych, ludowych,
pielęgnowanie polskości oraz roz:woju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej - poprzez
organizowanie imprez okolicznościowych, konkLrrsów, wystaw, szkoleń, warsztatów itp.

2) wspomaganie i promocja twórczości arlystycznej ) oraz działan i inicjatyw lokalnyclr w tyrł:
konkursów, przeglądów, plenerów, rekonstrukcji historycznych, wystaq konferenc.ji,
n iskonakładowych publikacj i, nagrań itp.

3) organizowanie przedsięwzięó aftystycznych wzbogacających ofer1ę Gmirry -wspieranie inicjatyw
znierzających do rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz umacnianie i rozwój działających
zespołów arĘsĘcznych'

4) organizowanie plenerowych imprez kulturalnyclr o zasięgu lokalnym, regionalrrynr, ogólnopolskirn
i międzynarodowym.

5) działania narzecz kultury, sztukioraz wspieranie zadan z zakresu ochrony dóbr kultury itradycji.

6) organizowanie działań na rzecz rozszerzenie ofeĄ spędzenia wolnego czasu przez, dzieci
i rnłodziezy w ramach ,,bonu kultury''

III. ADRESACI KONKURSU

1' Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowyclr ipodrniotów wymienionyclr w ań.3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŻytku publicznego i wolontariacie
(Dz' U. Nr 234 z2010 t. poz. 1536 zpoźn. zm.)

Ż. Adresatem konkursu moze być podmiot, który działalność w zakresie krrltury lna zapisallą
w srłoitn statucie.



IV. WYSOKOSC SRODKOW

Na realizacjęzadań planLrje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości l6.000 zł słowIlie:

s z esnaś cie tysięcy złotyc h.

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. ofer1y naleŻy przygotowywać zgodnie ze wzoreln określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
iPolityki Społecznej zdnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofeĘ i ramowego wzoru oferty
i ramowego wzorll umowy dotyczących rea|izacji zadania publicznego oraz wzorl sprawozdania
z wykonania zadania (Dz. U. z2011r, Nr 6, poz.25). Formularz ofeĘ mozna pobrać ze strony Urzędu
Miejskiego w Boguchwale http://www.boguchwala.pl/organizacje-pozarzadowe/aktLralnosci-ngo/

2. of-er1y należy składać wrazZ załącznikami:

1) aktualrry (zgodny ze stanem faktyczrrym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
rriezaleznie kiedy został wydarry lub inny dokurnent stanowiący o podstawie działalności
podrniotu (potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zactągania
zobowiązari finansowych przez podmiot),

Ż) aktualny statut podmiotu,

3) sprawozdanię finansowe i merytoryczne z dztałalności podmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krotszej działalnośc1'- Za okres tej działalności,

4) oświadczenie o terminov\rym rozlrczenil się z dotychczas otrzymanych dotacji
z j ednostek Samorządo\\Ych.

Pouczenie:

Dopuszcza się mozliw o śc złoŻen:a, zamlast sprawozdania fi nansowe go :

- infbrmacji finansowej w przypadku gdy organlzacja. która ze względu na termin,
o którym mowa w art. 52 ust.lw zwtązkuzart.3 ust.1 pkt.9 ustawy o rachunkowości, nie
ma mozliwości dołączenia sprawozdanta finansowego, składa informację finansową za ostatni
rok obrotowy na druku stanowiącym załączntk nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub

- sprawozdaniazłoŻonego do właściwego organu' ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ
zatwtetdza1ący, o którym mowa w art. 53 ust.I w związku z art.3 ust.1 pkt. 7 ustawy
o rachunkowości.

3. Do of-erty mozna dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znaczenie przy ocenie of-eny'

4. Załączlliki do oferty winny byó podpisane przez osoby reprezentujące podnriot:

1) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien

zawierac pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w reprezentacji podmiotu

2) kserokopie winny być potwierdzone za zgodnośó z oryginałem na każdej stronie dokumentu,

3) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niŻ wskazane w aktualnyrn odpisie
potwierdzającynr wpis do właściwej ewidencji lub rejestru na|eŻy dołączyć stosowne pełnomocnictwa
lub upowaznienia.
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5. Podniot llloże złoŻyó tylko jedną ofertę do konkursu. Złożenie przez oferenta więcej ofert
spowodnj e, pozostaw ien ie wszystkich bez r ozpatr ze nia.

6. W przypadku złozenia ofer-ty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określorre w art. 14 ust.2
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7. ofer1ę złoŻoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania, nie moze ponownie składać
w trybie określonyrn w art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie'

8. Z doIac1l gminy przyznanej w ramach niniejszego konkursu nie nrogą byc rozpatrywane wydatki:

- poniesione przed datąpodpisania umowy'

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

- z tytułu opłat i kar umownych,

- związane z nabyciem lub dzierzawą gruntów.

vI. TBRMIN REALIZACJI I SKŁADANIA oFERT

1. oferty należy składać do dnia 29.09.2014 roku.

2. Zadania mogą być realizowane w okresie od 1 paźdzlernika do 3 1 grudnia 2014 roku'

3. oferty z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskirn w Boguchwale, ul. Tkaczowa
134' 36-040 Boguchwała w Biurze obsługi Klientaw godzinach pracy urzędtl, z dopiskiem
na kopercie ,,Konkurs ofert - realizacja zad,ania publicznego w zakresie kultury w roku
2014". Liczy się data wpływu do Urzędu'

4. ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz Boguchwały na podstawie
rekomendacji przedstawionej przez komisję konkursową. Wyniki otwańęgo konkursu ofert
podaje się do publicznej wiadomości. od podjętych decyzji nie przysłrrguje odwołanie.

5. Skład Komisji Konkursowej, zasady jej pracy określa odrębrre Zarządzenie Kierownika
Urzędu Miejskiego w Boguclrwale.

6. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocellę formalr-rą oraz merytoryczno-finansową oferty.

]. ocer-rie nrerytorycznej poddane Zostaną wyłącznie oferty, które w trakcie oceny formalnej nie
zostaną odrzucone z następującyclr przyczyn:

- złoŻonę na druku innym niz wskazany w niniejszym ogłoszeniu,

- zlozone po terrninie.

- dotyczązadania, które nie jest objęte celami statutowymiorganizacji składającej ofeftę,

- złoŻone przez podmioty nieuprawnione, zgodnie z ogłoszeniem, do udziału w konkursie,

- niemieszczące się pod względem merytorycznym W rodzaju zadań wskazanycl-t
w ogłoszeniu.

8. ofeĄ niekomplehle, niepodpisane oraz niepotwierdzone Za zgodnośó z oryginałem na
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Wymaganyclr dokumentaclr lr-rb kopiaclr dokumentów przez osoby uprawnione do
reprezentacji, mogą zostaó warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub
uzupełnieniu w Wznaczonynr ternrinie, nie dłuzszym niz 5 dni, brakującyclr podpisów
i dokumerrtów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, of-efty Zostaną odrzucone
z przy czytl fo rmalnych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. oceny fornralnej wniosków dokona Wznaezony pracowr-rik Urzędu Miejskiego
w Boguchwale.

2. ocena formalna wniosków:

2.1 oferta jest prawidłowa pod względem fonnaltlym gdy spehia rrastępujące kryteria:

a) sporządzona jest na prawidłowyln formularzu,

b) złozona w ol<reślorlytn tertnillie.

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

d) oferta zostałazłoŻona przez Llprawniony podmiot,

e) zawiera wszystkie wymaganę załącnliki,

f) opatrzona wraz Z załącznlkani datąoraz podpisami osób reprezentującyclr podmiot (uprawnionymi
statutowo bądz upowaznionynri w tyrrr celu),

g) złozone są oświadczenia, o któryclr mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie
właściwych pozycji,

h) została uzupełniona o brakujące dokumenĘ i podpisy, w wyznaczonyrn tennilrie.

Ż.2 ofefta niespełniająca kryteriów, o któryclr lnowa w pkt' 2.1, zostanie odrzucona z powodów
formalnych.

3' oceny merytoryczno- finansowej dokona Kornisja Konkursowa stosując następtrjące kryteria:

a) mozliwość realizac.ii zadania publicznego przez organizac1ę pozarządową lub podmiory
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalnościpozytku publicznego iwolontariacie/0 do 4pkt.l,

b) proponowanajakości wykonania zadanl,a i kwalifikacje osób przy udziale których organizac1a
pozarządowa lub podnrioty określone w rat. 3 rrst.3 będąrealizować zadanie publiczne /0 do 4 pkt'/,

c) rzetelnośó itenninowośÓ oraz sposób rozliczęnia dotychczas otrzymanych środków na realizację
zadania l0 do 4 pkt.l,

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

e) deklarowany udział środków własnyclr i środków pozyskanyclr z innych źrodeł w stosunku do
dotacji /od 0 do 4 pkt.l,w tym:

- udział własny i środki z innyclr źrodęł 0% - 10% - 0 pkt.
- udział własny i środki z innych źrodęł 1I% -Ż5% - 1 pkt.,
- udział własny i środki z innyclr źródeł 26% - 50% - 2 pkt.,
- tldział własny i środki z innyclr źrodeł 51% - 15% - 3 pkt.,
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- udział własny powyŻej 760ń w tym środki z innych źrodeł - 4 pkt.

f) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną
członków / od 0 do 4 pkt.l,

maksymalnie - 24 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT

1. oferty które otrzymająw ocerrie Korrrisji konkursowej poniżej 15 pkt., nie uzyskająrekomendacji
do dofinansowania.

2. Burmistrz Boguchwały podejrnuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionychprzez Komisję Konkursowąrekomendacji,poprzez stosowne Zarządzerie.

3' Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póŹniej niz w ciągu 40 dni od dnia wskazanego w dziale VI
pkt.1.

4.Zarządzenie Burmistrza BoguchwaĘ w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę

do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.

5.Umowa określa warunki realizacji zadanla publicznego, zgodnie Ze wzorę:rrl umowy określonym
rozporządzeniern Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz Wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2017, Nr 6, poz. 25).

IX. ZOBOWIĄZANIA oFERENTow

l .ofererrci przed podpisanietn ulnowy zobowiązani są do przedłożenia kosztorysu realizacji zadania
z uwzględnieniem kwoty przyznane1 dotacji oraz dostosowania harmonogramr-r realizacjizadanta.

2.Nieprzedłozenie ww' dokurnentów oznacza rezygrrację podmiotu z rea|lzacji zadania publicznego
a tym samym zprzyznanej dotacji.

3.Burrnistrz BogLrchwały nroze odmówić podpisania ulnowy na realizację zadania publicznego
w przypadku:

- Lltraty przez podrrriot zdolności do czynności prawnych,

- uj awrr ien ia oko l i czrrości podwazaj ących wiary godnośó podm iotu.

4.of'erenci którzy otrzynrali dotacje narealizację zadań publicznych zobowiązani sądo zatnieszczania
we wszystkiclr ogłoszeniaclr, materiałach promocyjrrych, drukach, reklamach, plakatacl, związanych
z rea|izac1ązadania zapisu : ,,Dofinansowano Z budzetu Gminy Boguchwała''.

5.Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanyclr zadań', oferenci otrzymają zgodę na
wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1.Koszty poniesione przez oferenta przedrczpoczęciem i po zakonczentu realizacji zadania,
określonego W umowie nie mogą stanowić podstawy do rozllczenia wydatków, w ramach
realtzacjt zadanla publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowę' podejmowane
przed rozpoczęciem realizacj 1 Zadanla dla właściwej jego realtzacji.
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2'Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizac1l
zadania publicznego, które zostały w całości lub częściowo rozltczone w ramach realizac1i
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 realizacjt zadanta publicznego uwaza się
za zachowany jeżeli nie zwiększy się o więcej niz 10Yo.

XI. ROZLICZBNIE ZADANIA

1'Sprawozdanle z realizacjt umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą
przewtdzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin' uwaza się za zachowany
jezeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnta 17 lutego 2005 r. o informatyzacjl działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, za poświadczeniem przedŁoŻenla Zleceniodawcy,
lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

2. oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdań z realizacji zadan,
w terminach określonych w umowie, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
iPolityki Społecznej zdnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofefty i ramowego wzoru oferty
i ramowego wzorll umowy dotyczącyclr realizacjt zadania publicznego oraz wzorl sprawozdania
z wykonania zadania (Dz. U' zŻ011r, Nr 6, poz. 25).

3. Do sprawozdań należy obowiązkowo załączyć: listy uczestników, potwierdzenia odbiorLr nagród,
kopie umów, publikacje materiałów promocyjnclr'

4.W przypadku uchybieri i błędów w złozonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do złożenia
korekty sprawozdania lub uzupełrrienia dokumentów.

5.Br-rrmistrz BogLrchwały, na kazdym etapie realizacji zadania publiczrrego, ma prawo do kontroli
i oceny r ealizac1i zadanja obj ęte go dofi nanso wan i eln'

6.Korrtrola obejmuje prawidłowość wykonania zadanla oraz wydatkowania środków z dotacji.
Kontrola moze być prowadzona w trakcie lub po zakonczenlu realizacjl zadania.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2013

Na podstawie trybu określonego w art. 11 rrstawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności pożytku
publicznego iwolontariacie (Dz' lJ. zŻ010 Nr 234, poz. I536 zpóźn. zm.) dofinansowano zadanie
z' dziedziny kultury nl kwotę 29.700 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysiące siedemset ałotych.
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