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ZARZĄDZENIE'NR ]q .2020
BURMISTRZA BoGUCHWAŁY
z dnia 2. E.. lł+. Ł{*:a..'..2020 rokuJ

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację ztdań publicznych Gminy
Boguchwała w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

Na podstawie ań' 33 ust' 3 Llstawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzic gminlynl
( tj. Dz. U. z,2019r. poz. 506 ze ztn.), aft. l3 ust. I i ust. 2 usrawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pozy'tku publicznego i o wolontariacie (tj' Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz
Uchu'aĘ Nr Xt.l72.20l9 Rady Miejskiej w Boguchwale z. dnia 26 września 20l9 roku. w sprarłie
uchwalenia ''Programu Współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządorvymi oraz
podmiotami wymienionyrni w aI1. 3 ust. 3 ustarvy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020", zarządzam co następuję:

sr
l.ogłaszam otwańv konkurs ofert na realizac.ję zadań publicznych Gnriny Boguchwała w zakresie
upowszechniania kLl|tury fizyczne.j w 2020 roku. W ramac| konkursu pr'zerviduje się realizację zadań:
l ) organizacja wyścigów kolarskich,
2) organizacja zawodów biegowych dla dzieci. młodzicży idorosĘch'
3) organizacja aInatorskich rozgrywek rv siatkórł'ce i siatkówce plażowej'
2. Rea|izacja zadań, o których mowa w ust. l odbędzie się poprzez ich wsparcie finansowe przez

Gminę Boguchwała.

$2

Na realizację zadań wymienionych w $ l ust. l przeznacza się kwotę w wysokości 35 000.00 zł
(słownie: trzydzieści pięć Ęsięcy złotych 00/l00)'

s3

Treść ogłoszenia otwaftego konkursu ofen stanowi załącznik do nirriejszego Zarządzenia.

s4

Zarządzenie wchodzi w ż}'cie z dniem podpisania.
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oglosz€nie ot['artego konkursu ofert na realizację Zadań publicznych Gminy Boguchwała
w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku

I. CEL
Konkurs ofeft ma na ceIu wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność poĄtkLr publiczrrego
i udzielenie dofinansowania rv fbnnie lvsparcia na realizację zadari publicznych Grniny Bogtlchwała
w Zakresie kLrltury fizycznej o charakterze promu.jącym zdrowy stvl życia rv 2020 roku.

l. S,ZCZEGÓŁY ZADANIA KoNKURSowEGo
l. W ramach konkursu przewiduje się realizac.ję zadań:
l ) organizacja wyścigów kolarskich,
2) oI'ganizac.ja zawodórv biegowych dla dzieci' młodzieży i dorosiy-ch'
3) organizac.ja amatorskich rozgrywek w siatkówce i siatkórvce plażor.vej.
2. Ce]em zadań jest promowanie akĘVwnych lorln spędzania wolnego czasu oraz popularyza,'ja

zdrowego stylu łcia. Zadania winn;, obe.jmować swoim zakresem dzieci. nłodzieŹ oraz osob1'
do ros le.

3. Zadania wirrrry mieć charaktcr bezalkoholowy-
4. Realizacja zadań, o których mowa w LLst.l odbyr.vać się będzie na terenie Gminy Boguchwała lub

w niewielkie.j części pozajej granicami, zgodnie z opracowaną trasą i regulaminem.
5' Przy realizacji zadali wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskallie

Wszelkich niezbędnych pozwoleń'
6. Osoby realiztrjącc bezpośredrrio Zadania winny posiadać kwalifikacje odpowicdnie do

wykonyrvanych działań'
7. W ralnaclt reaIiZacji,/adań \Ą)lnaganc_je.l:
l ) ubezpieczenie uczestników zadań.
2) zaperł ll ien ie opieki rned1cznej.
3) zapewn ienie obshrgi sędziowskiej.
4) zapewnierrie bczpieczeństwa na obiektach' na których orgalrizowane będą imprezy, a także na

trasach rł'yścigów i biegu.
5) wyznaczenie trasy wyścigów i biegu oraz ich oznakowanie,
6) zapewnienie nieodplatnego udziału dzięci i młodzieży do lat l6 (za zgodą prawnych opiekunórv)

we wszystkich wydarzeniach organ izowanych rv ramach realizacj i zadania,
7) zapervnicnic nagriid i uporninkórv dla uczestników poszczególnych zadati.
8) promocja zadań wśród lokalnej społeczności, w mediach oraz punktach inlormacyjnycli (tablice'

słupy ogłoszeli) zlokalizowanych na tcrenie Glniny Boguchwała'

III. ADRESACI KONKURSU
l. Konkurs skierolvany jest do organizacji pozarządowych i podnriotó."v wyrnienionych w art. J ust.

3 ustawy z dnia 2003r. o działalności poĄtku publicznego i o rvolontariacie (tj. Dz. Il z20|9 r.^

poz. 688 ze zm.).
2. Adresatem konkursu może być podmiot, który prowadzi Statutowo działalność w zakresie

popu laryzacj i kultury fizyczncj, sportu i tLrrystyki.

Iv. wYSoKoŚC ŚnooxÓw
Na realizację zadania planuje się przeznaczvć środki finansorł'e w wysokości 35 000.00 zł (słownie:
trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).



V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
l' ofeny należy przygoto\.vać zgodnie Ze wzorem okręślonvm rv Rozporząclzeniu Przewodn icząccgo

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia Ż4 październiia 20l8 r' w sprawie wzorów ofeń
i ramowych wzorórł' umów dotyczących realizac.ji zadali publicznych oraz wzorórv sprawozclali
z wykonania tych zadali (.Dz. U' z 20J8r' poz. 2057). Formularz of'erty moŹna pobraó ze strony
llttp: \Ą \Ą \Ą . h, 'Bll! h \\ a Ia. p l

2. oferty należy składać wraz z załączIrikami:
l) aktualn1' (zgodny ze stanen f'aktycznynl i prarvnym) rvypis z Krajowego Re.iestru Sądowego lub

inny dokument stanorviący o podstawie działalności podtliotu (potwierdzający posiadanie
osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot)'

2) aktualny statut podntiotu,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub

w przypadku dotychczasowe.j krótszej działalriości- za okres tej działalności,
4) oświadczenie o tenninowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od jednostek

samorządorł'yclr.
3. DopLlszcza się możliwość Złożenia Zamiast sprawozdania finansowego:
l) inl'ormacji finansowej w przypadku gdy organizacja, która ze wzg|ędu na termin, o którym mou'a
w aft. 52 ust. l rł'związku Z art' 3 USt ]. pkt 9 ustawy o rachunkorvości' nie ma możliwości dołączcnia
sprawozdania finansorł'ego. składa wówczas inlormację finansorvą Za ostatni rok obrotowy na druku
stanowiącym załącznik nr l do ninie.jszego ogłoszenia lub'
2) sprawozdarria złoŻonego do rvłaściwego organu' ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ
zatwierdzającv, o którym mowa w an. 53 ust. l w'związku Z aft. 3 ust. l pkt. 7 ustawy
o rachunkowości'
4. Do ofęrty można dołączyć rccenzje lub rekomendacje nrające znaczenie przy ocenie oferty.
5 ' Załączltiki do oferty winny być podpisane przez osobv reprezentujące podmiot:
I) w przypadku. gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien

zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję,
2) kserokopię winny być potwierdzone Za Zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu,
3) w przypadku gdy of'erta podpisana jest przęZ inne osoby niż wskazane

w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwe-i ewidenoji Jub rejestrLr należy dołącz)ć
stosowne pełnomocn ictwo lub ttpoważnienie.

6.

L

Podmiot może złożyć tylko.jedną ofeftę do konkursu. Złożenie przez oferenta więce.j niż jedne.j
of'erty spowoduje pozostar.vienie wszystkich bez rozpatrzcnia.
W przypadku złożenia of'cty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi określone
w alt. l4 ust. 2 ustaw}' o działalności pożytkLl publicznego i o wolontar.iacie.

8. oferty złożonej do konkuI'stl' która nie uzyskała dofinansowania' nic można ponownie sklarlać
w trybie określonym w ań. l9a ustawy o dzialalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

vI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADAN|A oFERT
1. ofcrĘ należy skladać do dnia 2,1.03.2020 r. do godz.9:30.
2. oleńy z zalącznikami naleĄ składać w Urzędzie Miejskirn w Boguchwale ul. Suszyckich 33.

36-040 Boguchwała w Biurze obsługi Klienta w godzinach pracy ul'zędtt' z dopiskiem na kopercic
,,Konkurs ofert w Zakresi€ upowszechniania kultury fizycznej'J.

3. ofeftę uznaje się za złożoną w tenninie, .jeŻeIi wpĘnęła dcl Urzędu Miejskiego rv Boguchwalc
najpóŹniej do godz' 9:30, w dniu 24.03.20l9r.

4. ostateczną decyz.ję w sprawie wyboru ofeft podejnruje Brrrmistrz BoguchwaĘ na podsta\ł ie
rekomendacji przedstarvionej przez Komisję Konkursową. Wyniki otwańego konkursu ofert
podaje się clo publicznej wiadomości. od podjętych decyzjinie przysługuje odr.vołanie'

5. Skład Komis.ji Konkursowe.j' zasady jej pracy określa odrębne Zarząd,zenie Burmistfza
Boguchwał-v'

6' Rekomendac-ja of-eńy nastąpi po dokonaniu oceny fomalne.j oraz merytoryczno- finansowej.
7' occnie merytorycznej zostaną pocldane wyłącznie oferty. które w trakcie oceny formalnej nie

zostana odrzuconc.



8. Tęrnin realizacji zadania obejrnu.je okres od dnia podpisania unror.vy clo dnia 3l grLliJnia 2020
roku.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
l. oceny fornralne.j wnioskórł' dokona Komisja Konkursowa.
2. oleńę uznaje się za prarvidłorvą pod rvzględern tbrmalnynr, gd;- spelnia następującc klyteria:
J) sporządzona -jest na prawidłowym fonnularzu,
2) zloŻorla jest rrc rłskazall)lll terlniltie.
3) jcst zgodna z ce]ami i założeniami nrcrytorycztlylni konkursu.
4) została złoŻona przez uprawniony podnliot,
5) zawiera wszystkie wymagane zalączlliki,
6) opatrzona jest wraz z zalącznikami datą oraz podpisami osób reprezentuj ących podnliot

(uprar.l,ll ionymi Statutowo bądź upoważnionyni w tynr oelu)'
7) została uzrrpehiona o braku.jące dokunlcnty i podpisy. w wyznaczonynr terminie,
8) of'eĘ niekompletrre' niepodpisane oraz n iepotlvicrd zonę za zgodność z oryginałem na

wymaganych dokumentach lub kopiach dokullentów przez osoby uprawlione do reprezentrcji'
mogą Zostać rł'arunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnienir-l
w wyznaczonym terminie' nie dłuższym niż 5 dni. brakujących podpisów idokLrmentów.

3. ot-eta niespcłnia.iąca kryteriów. o których mowa w ust' 2 Zostanie odIztlcona z powodórv
formalnych.

4. Oceny merytolycz|)o finalrsowej dokona Komisja Konkursor.va stosując następujące kt1teria:
l) nożliwość realizacji zadania publicznego prZęZ 'organizac.ję pozarządową lub podmiot;

wymienione w ań.3 ust' 3 ustawy o działalności pozytku publiczIlego io rvoloI-ttariacie
/0 do 4 pkt/,

2) proponowana jakość wykonania zadania i krł'alifikacje osób przy udziale któlych organizacja
pozarządowa lub podmioĘ okreŚlone w aft' 3 uSt 3. ustawy o działalności pożytku publiczrlcgtl
i o lvolontariacie będą realizować zadanie publiczne /od 0 do 4 pkt/.

3) rzetelność i terminowośó oraz sposób rozliczenia doĘchczas otrzymanych środków rra realizac.ję
zadania l0 do zł pkt/'

'l) kalkulacja kosztów realizacji zadania l od 0 do 4 pkt/
5) deklarowany udział środkórv własnych i środków pozyskanych z pozostaĘch źródeł

w stosunku do dotacji /0 do 4 pkt/. w tym:
a) Lrdział rł'łasny i środki z innych Źródeł w przedziale 0% - l0% - 0 pkt.
b) udzial własny i środki z innych źródeł w przedziale l lYo- 25oń - ) pkt,
c) udział własrry i środki z innych Źródeł w przed,ziale 26%-50% - 2 pkt.
d) udział własny i śI'odki z innych źródeł w przedziale 51oń-15% - 3 pkt.
e) udzial ivłasny i środki z innych źródeł powyż'ej 76Yo - 4 pkt,
ó) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy. w tvm świadczenia rvolontariuszy i praca społeczna

członkólv /0 do 4 pkt/'
7) maksynralna ilość pLlnktów' jaką może uzyskać ofeńa to 2,1 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT
l' ofcńy. które otrzymają u' ocenie Komisji Konkursorvej poniże.j l5 pkt nie uzvskają rekomendacji

do dofinansowania.
2. Burmistrz Boguchwały podejnujc ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, któremu przyzna'e

zostanie dofinansorł'anie na realizację zadań objętych postępowaniem konkursowynr' spośród
przedstawionych przez Komisję Konkutsową rekomendac.ji" rvydajqc stosowne zarządzerlle '3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu l0 dni od tenninu składania ofert.

4' Zarządzenie Burmistrza BoguchwaĘ w sprarvie wyboru olen i przyznania dotacji stanowi
podstawę do zawarcia Umowy Ze wskazanymi w zatządzeniu podmiotami.

5' ljmowa określa warunki realizac_ji zadania publicznego' zgodnie Ze wzorem unowy określonyn-r
w RozporządzeIliu Przewodniczącego Komitctu do spraw PoŹytku PLrblicznego z dnia
24 pażdziernika 2018 r' r.v sprarł'ie wzorów ofeń i ramow),ch wzorów umólv dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdali z wykonania tych zadań (Dz. U. zŻ018r'
p,:t2.2057).



IX. WARUNKI REALIZAC.II UMOWY
l. Koszty po]]ies;one przez podmiot składający of'cnę przecl 'rozpt'lczęciem i po zakończeniu

realizacji zadali' okreś]onvch rv ulnowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatkórv'
rv ramach realizacji zadań pLrblicznych objęĘch niniejsz1'm konkursem' Wyjątek mogą Stanowić
działania niefinansowe, podejlnowane przed rozpoczęcicm realizacji zadal'r dla właściwego ich
wykonania.

2. Nięclozrvolone .jest rozliczenic wydatkó\\, w ratnach realizac.ji zadari nic ob.jętych niniejsz,vln
poStępowaniem kon kursowvm.

3' Koszty rvskazane w sprawozdaniujako poniesione z dotacji' uznaje się Za Zgodne z kosńoryscrn
załączonym do umowy. gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi rodzajami kosztórł'
o więce.j niż J0%.

4. Procentowy udział dotacji w całkorvitym koszcie realizacji zaclania publicznego urvaża się ze
zachowany jeżeli nie zwiększy- się o więcej niż. ]0%o.

XI. ROZLICZENIE ZADANIA
1. PodmioĘ składające ofćftę są zobowiąZane do przygotowania i skladania sprawozdań z realizac.ji

zadań, w terminach określonych rv uInowie' według wzoru określonego w Rozporządzelliu
Przewodn iczącego Kolnitetu do spraw Pożvtku Publicznego z dnia 24 paŹdziernika 20J8 r.
u' sprarł'ie wzorórł'ofert i ranowych wzorórv umów dotyczącvch rea]izacji zadaIi publicznych
oraz wzorór.v sprarvozdań z wykonania tyclr zadań (Dz. U. z 20] 8r. poz.2057).

2. Sprawozdanie z realizacji zadania obe.jmuje caĘ .jego zakres oraz całkolvity koszt zadania
publiczliego' który stanowi sumę kwot dotacji' środkórv finansolvych ."vłasnych, środków
tinansorvych z innych żrór]eł oraz rł,kładu osobowego (w tym świadczeIi wolontariuszy i praoy
społcczne.j członków)' Rozliczeniu w ramach zadania podlegają tylko takie działania i rvydatki,
które mieszr:zą się w czasookresie rcalizacji zadania publiczncgo, u'skazanym w umorłie.
W zestawieniu f'aktur konieczne .jest wyszczególn ien ic wydatków poniesionych ze wszystkich
Źródeł t1. dotacji. środków finansowych właslych. środkórł' finansolł,ych z innych żródęł oraz-
wkładu osoborvego' Do spI'awozdania należy obowiązkowo załącz,1ć: listy uczestnikólv, kopie
uln.lrł' publikac.ie. lnaleriaĘ prornoc)jlle.

3. W przypadku uch;'bień i błędów w złożonym sprawozdaniu podmiot składający ofeftę zostanie
wezwal]y do z}ożenia korekty sprawozdania lub Lrzupełnicnia dokumentóW.

'1' Bunnistrz Boguclrwały, na każdym etapie realizacji zadania publiczlrego. lna prawo do kontroli
i oceny realizacj i zadania ob.j ętego dofi nansorł'aniem.

5. Kontrola obejrnuie prarł'idłorvość wykonania zadania oraz wydatkovania środków z dotacji.
Kontrola n]oŻe być przeprowadzona r.v trakcie lub po zakoliczenirr realizacji zadania'

XII. xII. INFoRMACJA o DoTACJACH z PoŻyTKU PUBLICZNEGO W 2019 ORAZ 2020
ROKU

Na podstalvic ustawy Z dnia 2,1 kwietnia 200Jr. o działalności poż1'tku publicznego i o rvolontariacic
(tj. Dz. U' z2019 r., poz. 688 ze znl.) w 2019 roku przekazano na realizację zadali publicznych
z zakresu kultury fizyczncj i Sportu kwotę 79 000.00 zł (słownie: siedemdziesiąt dzierł'ięć tysięc1'
złotych 00/l00)' W roku 2020 na podstawie of'erty zlożonej przez odrębną organizacje pozarządową
w trybie ań. ]9a ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
io wolontariacie przekazano na realizację zadania z zakresu kultury flzycznej kwotę J0000,00 zł.
odrębnych konkursów ot'eń do tej pory nie przeprowadzano'


