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ZARZĄDZENIE Nnao.zorq
BURMISTRZA BoGUCHWAŁY

z dnia)fhtego 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeń na realizację zadań pub|icznych w zakresie
upowszechniania kultury firycznej i spońu.

Na podstawie aft. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym ( t.i. Dz' U. z 20l8
r.,po2.994 ze ztn. ) oraz aft. l5 ust. I, ust.2a, ust.2b, ust.2d, ustawy zdnia24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj' Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze n'n.) oraz
UoJrwały Nr LV]II.788'20l8 Rady Miejskiej w Boguchwale z drria 30 pażdziernika 2018 roku,
w sprawie uchwalenia ,.Programu Współpracy Gminy Boguchwała z organizac1ami pozar'ządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. J ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wo|ontariacie na rok 20l9, zarządzam co następu.ie:

s1

l.ogłaszam otwaĄ konkurs ofert na realizację zadali publicznyclr w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i spońu' W ramach konkursu przewiduje się realizację zadaIi:
1 ) organizacja IX Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 20l9,
Ż) organizacja 6iegów dziecięcych i młodzieżowych oraz biegu na 10 km ze startem i metą na Rynku

Miejskim w Boguchwale w 20 J 9r.,
3) organizacja amatorskich rozgrywek w siatkówoe i siatkówce plażowej w 20l9r.
2. Zlecenie do realizacji zadari, o któryc|r mowa w ust. l odbędzie się poprzez ich wsparcie.

s2

Na realizację zadań wymienionych w 8 1 ust' l przeznacza się kwotę w wysokości 25 000'00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/l00).

s3

Treśó ogłoszeriia otwartego konkursu ofeft stanowi załącztlik do niniejszego Zarządzenia.

$4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Bunlistrza.

ss

Zarządzenie wclrodziw Ęcie z dniem podpisania'
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- dnia/llutego 2019 roku.

Ogłoszcnic otwańego konkursu ofert na r€alizację Zadań Z Zakresu kultury fizycznej
i sportu z Gminy Boguchwala w 2019 roku

I. CEL
Konkurs ofeń ma na celu wyłonicnie podmiotu prowadzącego działalność poż}tku publicznęgo
iudzielenie dofinansowania w fbrmie wsparcia na realizację Zadali publicznych Gminy Boguchwała
w Zakresie kultuly ftzycz.nej i spoftu o charakterze promującym Zdrowy Sty| życia.

il. 9ZCZEGÓŁY ZADANIA KoNKURSowEGo
l. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań:
l) organizacja lX Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 20l9.
2) organizacja biegów dziecięcych i młodzieżowych oraz biegu na l0 km Ze staftem i metą na Rynku

Miejskim w Boguchwale w 2019r.,
3) organizacja alrratorskich rozgrywek w siatkówce i siatkówce plaŹowej w 20l9r.
2. Celem zadań jest plomowanie aktywnych fbrm spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja

zdrowego stylu życia. Zadania winny obejmować swoim Zakresem dzieci' młodzież oraz osoby
dorosłe'

3. Zadania winny mieć charakter bezalkoholowy.
4. Realizacja zadań, o których mowa w ust.l odbywać się będzie na terenie Gminy Boguchwała lub

w niewielkiej części pozajej granicami, zgodnie z opracowaną tlasą i regulaminem.
5' Przy realizacji zadań wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz rrzyskanie

WsZelkich niezbędnych pozwoleń.
6. osoby realizujące bezpośrednio Zadania winny posiadać kwalifikacje odpowiednie do

wykonywanych działań'
7. W ramach realizacji zadari wymagane.jest:
J ) ubezpieczenie uczestników Zadań'
2) zapelł nienie opieki med1cznej.
3) zapewnienie obsługi sędziowskiej,
4) zapewnienie bezpieczeństwa na trasie wyścigu i biegu,
5) wyznaczenie trasy w}ścigu i biegu oraz iclr oznakowalrię,
6) zapewrrienie nieodpłatnego udziału dzieci i młodzieĄ do lat J6 (za zgodą prawnych opiekunów)
7) zapewnienie nagród i upomirrków dla uczestników poszczególnych zadań.
8) promocja zadań wśród lokalnej społeczności' w mediach oraz punktach informacy.jnych (tablice"

słupy ogłoszeli) zlokalizowanych na terenie Grniny BogLlchwała.

III. ADRESACI KONKURSU
]. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowyclr i podmiotów wymienionycJr w aft. 3 ust.

3 ustawy z dnia 2003r' o działalności pozytkLl publiczrrego i o wolontariacie (tj. Dz' U z 20l8r.,
poz. 450 ze zm.).

2. Adresatem konkursu może być podmiot' który prowadzi Statulowo działalnośó rv zakręsie
popularyzacj i spoftu i turystyki.

Iv. WYSoKoŚC ŚnolxÓw
Na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finalrsowe w wysokości 25 000'00 zł (słownie:
drvadzieścia pięó tysięcy złotych 00/ l00).



V. SI'OSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
l' ofbfty należy przygotować zgodrrie Ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodzin1,

Pracy i Poliryki Społecznej z dnia J7 sierpnia 20l6r' w sprawie wzotów ofeft
i ramowych wzorów umórv dotyczących realizacji zadań publicznych olaz wzorów sprawozdali
w wykonania Ęch zadań (Dz. U' poz' 1300). Formularz oferty można pobrać ze strony
http://www.boguchwala.pl

2. ofefty należy składać wraz z załącznikamt:
J) aktualny (zgodny ze stalrenl f'aktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub

inny dokument stanowiącv o podstawie działalności podmiotu (potwierdzający posiadanie
osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podniot)'

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

w przypadku doĘchczasowej krótszej działalności- za okres tej działalności'
4) oświadczenie o tenninowym rozliczeniu Się Z dotychczas otrzymanych dotacj i od jednostek

samorządowych.
3. Dopuszcza się możIiwość złożenia zamiast sprawozdania finansowego:
l) infonnacji finansowej w przypadku gdy organiZacja, która ze względu na termin, o któryIn mowa
w art. 52 ust. l w ZwiąZku Z art. 3 ust l. pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie ma możliwości dołączenia
sprawozdania finansowego' składa wólvczas infornlację finansową za ostatni rok obrotowy na druku
stanowiącym załączttik nr l do niniejszego ogłoszenia lub,
2) sprawozdania złożonego do rvłaściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez oIgal
zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1w związku Z ań.3 Ust. l pkt' 7 ustawy
o rachunkowości.

'ł. Do ofeĄ można dołączyć recenz.je ltlb rekomendacje mające znaczenie przy ocenie ofeĄ.
5. Załączniki do ofety winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:
l) w przypadku' gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpiS powiniel)

zawieraó pełne irnię i nazwisko oraz pełnioną funkcję,
2) kserokopię winny byó potwierdzone za zgodność z oryginalem na każdej stronie dokumentu,
3) w przypadku gdy of'efta podpisana jest przez inne osoby niŻ wskazane

w aktualnym odpisie potwierdzającyrn wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo lub upoważlrienie'

6. Podmiot |l'lożę złożyć Ę'lko jedną of'eńę do konkursu. Złożenle przez of'erenta więcej niż jednej
oferty spowoduje pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.

7' W przypadku złożenia of'eĄ wspólnej' ofeńa ta musi spełniać wymogi określorre
w art. 14 ust' 2 ustawy o działa|ności poĄłku publicznego i o wolontariacie.

8. ofeffy złoŹonej do konkursu' która nie uzyskała dofinansowania' nie można ponownie składaó
w trybie określonym w alt. ]9a ustawy o działalności poż)tku publicznego
i o wolontariacie.

vI. TERMIN RE ALI.ZACJI I SKŁADANIA oFERT
l' of'eńy należy składać do dn ia 2l '03 '20l9r. do godz. 9:3 0.
2' ofeĄ z załącznikami należy składaó w Urzędzie Miejskim w Boguchwa|e ul. Suszyckiclr 3_3,

36-040 Boguchwała w Biurze obsłLlgi Klienta w godzinach pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie
,'Konkurs ofeń w zakresie upowszechniłnia kultury fizycznej i sportu''.

3' ofertę uznaje się za złożollą w terminie, jeżeli wpłynęła do Urzędu Mie.jskiego w Boguchwale
najpóźniej do godz' 9:30' w dniu 2 ].03.2019r.

4' ostateczną decyzję w sprawie wybory ofeft podejmuje Burmistrz Boguchwały na podstarł ie
rekomendacji przedstawionej przez Konlisję Konkursorł'ą. Wyniki ot\ł'aftego konkursu of'eft
podaje się do publicznej wiadomości. od pojętych decyzji nie przysługuje odwołanie'

5' Skład Komisji Korrkursowej. zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Bunnistrza
Boguchwały.

6' Rekomeridac.ja ofeĄ nastąpi po dokonaniu oceny formalnej oraz merytoryczno- finansowej.
7' ocenie mery.toryczlrej zostaną poddane wyłącznie ofefty' które w trakcie oceny fonn:ilnej nie

zostalrą odrzucone.



VII. KRYTERIA OCENY OFERT
J. oceny formalnej wniosków dokona Koniis.ja Konkursowa.
2. ofeftę uztraje się za prawidtową pod względem formalnym' gdy spełnia następujące kryteria:
l ) sporządzona.jest na prawidłowym formularzu,
2) złoŻonajest rve wskazanym tenninie,
3) jest zgodna z celami i załoŻenlaml merytoryczlrymi konkursu'
4) Została Złożona przez uprawniony podniot'
5) zawiera wszystkie $Jl'I]agane załączniki"
6) opatrzona jest wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podniot

(uprawnioriymi statutowo bądŹ upoważnionymi w tym celu)'
7) Została uzupełniona o brakujące dokumenĘ ipodpisy, w wyznaczonym ten-ninie'
8) ofeĄ niekompletne' niepodpisane oraz niepotwierdzorle Za zgodność z oryginałem na

wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji'
mogą Zostaó warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu
w wyznaczonym teminie, nie dłuższym niż 5 dni. brakującycli podpisów i dokumentórv.

3. ofeńa niespełniająca kryteriów, o których mowa w ust. 2 zostanie odrzucona z powodów
formalnych.

4. oceny mer),'toryczno finansowej dokona Komisja Konkursowa Stosując następujące kryteria:
l) moż|iwośc realizacji zadania publiczl]ego pIZeZ organizację pozarządową lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalrrości poż)'tku publicznego io wolontariacie
/0 do 4 pkt/,

2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty okreŚlonę w ań.3 ust 3. ustawy o działalności poĄtkLl publicznego
i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne /od 0 do 4 pkt/'

3) rzetelność i terminowośó oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzyInanych środków na realizację
zadania l0 do 4 pkt/,

4) kalku|acja kosńów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt/
5) deklarowany udział środków własnych i środków pozyskanych z pozostĄch źródeł

w stosunku do dotacj i /0 do 4 pkt/, w tym:
a) udział własrry i środki z innych Źródeł w przedziale 0% - l0% - 0 pkt"
b) udział własny i Środki z innych Źródeł w przed,ziale lI%- 25%o -Ipkt,
c) udział własny i Środki z innych Źródeł w przed,ziale Ż6%-50% - 2 pkt,
d) udział własny i Środki z innych Źródeł w przed,ziale 51yo-15yo - 3 pkt,
e) udział własny i środki z innych Źródeł powyżej 76% -4pkt,
6) dek|arowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna

członków /0 do 4 pkt/,
7) maksymalna ilośó punktów, jaką może uzyskaó ofefta to 24 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT
1. ofefty, które otrzymają w ocenie Komis.ji Konkursowe.j poniżej l5 pkt nie uzyskają rekomendac.ji

do dofinansowania.
2. Brtrmistrz Boguclrwały pode.jmuje ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, któremu przyznane

zostanie dofinansowanie na realizację zadań objętych postępolvanien konkursowym, spośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekornendacji, wydając stosowne zarządzenie.

3' Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu l0 dni od teminu składania ofert.
4. Zarządzenie Burmistrza BoguchwaĘ w sprawie wyboru of'ert i przyznania dotac.ii stanorł i

podstawę do zawarcia uftlowy Ze rvskazalrymi w zarządzeniu podmiotami.
5' Umowa określa warunki realizacji zadalria publicznego, zgodnie Ze wzorem umowy określonym

w rozporządzeniu Ministra Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej z dnia
l7 sierpnia 20l6r. w sprawie wzorów of'ert iramowych wzorów umów dotyczących realizacji
zadaIi publicznych oraz wzorórv sprawozdali z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. l300).



IX. WARUNKI REALIZACJI UMOWY
|. Koszty potlięsione przez podmiot składający ofeftę przed rozpoczęciem ipo zakończcllitt

realizac.ji zadań, określonyclr w umowie nie mogą stanowiÓ podstawy do rozliczenia lvydatków,
w ranlach realizacji zadań publicznych objętych niniejszym konkursenl. Wy.jątek mogą stanowić
działania niefinansowe, podejmowane przed rozpoczeciem realizacji zadali dla rłłaściwego icli
rvykonania.

2. Niedozwo|one jest rozliczenie wydatków w ramach realizac-ji zadań nie objętych ninie.jszym
postępowan iem konkursowym.

4.

l. Koszł wskazane r.v sprawozdaniu jako poniesione z dotacj i' uznaje się za zgodne z kosztorysem
załączonym do umowy' gdy nie nastąpiło ich zlviększenie ponriędzy danymi rodzajami kosztów
o więcej niż 10%.
Procentowy udział dotac.|i w całkowitym koszcie realizac.ji zadania publicznego uważa się za
zachowany.!eżeli nie zwiększy się o więcej niż ]0oń.

XI. ROZLICZENIE ZADANIA
l ' PodmioĘ składające ofertę Są Zobowiązane do przygotowania i składania sprawozdati z realizacji

zadali, w tenninach określonych w umowie. według wzoru określonego w rozporządzeniu
Miriistra Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1] sierpnia 20l6r' w sprawie wzorów ofęft
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdali
z rł'ykonania tych zadań (Dz. U. poz. l300)'

2. Sprawozdanie z reallzacji zadania obejrnuje cĄ jego zakres oraz całkowity kosŹ zadania
publicznego' który stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków
finansowyclr z innych żród,eł oraz wkładu osobowego (w tym śrviadczeń wolontariuszy ipracy
społecznej członków)' Rozliczeniu w ramach zadania podlegają tylko takie dztałania i wydatki'
które mieszczą się w czasookresie realizacji zadania publicznego' wskazanym w umowie.
W zestawieniu faktur konieczne jest wyszczególnienie wydatków poniesionych ze wszystkich
Źródeł tj. dotacji" środków finansowych własnych, środków finansowych z irrnych źródęl oraz
wkładu osobowego. Do Sprawozdania należy obowiązkowo załączyć: listy uczestników' kopie
umóvr. pu blikacje. materiab promoc1jlle'
W przypadku uchybień i błędów w złożonym sprawozdaniu podmiot składający ofertę zostanie3.

wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4. Burmistrz BoguchwĄ, na każdym etapie realizacji zadania publicznego, ma prawo do kontroli

i oceny realizacj i zadania objętego dofjnansowaniem.
5. Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji.

Kontrola może być przeprowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W 2018 ROKU

Na podstawie ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003r' o działalności pozytku publiczriego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) w 2018 roku przekazano na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i spoftu kwotę 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złoĘch
00/100)
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