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ZARZĄDZENIE NR 92. 2018

BURMISTRZA BOGUCHWAŁY

z r]ni -ł czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartegó konkursu ofeń na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury firycznej i sportu dla dzieci i mlodzieży z Gminy Boguchwała
w 2018 roku.

Działając na podstawie afi. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gninnym
(t.i. Dz. U' z2018 r.^ poz. 994 ze zm.), art. J l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż1,tku

publicznegoiowolontariacie(tj.Dz.U.z20l8r.,poz.450zezm.)orazUchwałyNrXLVIII.6l4'20l7
Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu
współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w afi. 3 ust. 3 ustawy z' dnia24 kwietnia 2003 roku o poŻytku publicznym i o
wolonlariacie na rok 20l8' zarządzam co następuje:

s1

ogłaszam otwańy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej isportu dladzieci imłodzieży z Gminy Boguchwała w 2018roku,wĘm:

- Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia wśród dzieci i młodzieĄ z Grniny Boguchwała
w różnych dyscyplinach spoftu Ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

s2

Na realizację zadań wymienionych w $ l przeznacza się w formie wsparcia' kwotę w wysokości
25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych )

s3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu ds. kultury, sportu ispraw społecznych.

ss

Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podpisania.
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ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Z Zakresu kultury fizycznej
i sportu dla dzieci i mlodzieży Z Gminy Boguchwała w 2018 roku

I. CR,I,

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu prorł'adzącego działalnośó poŻytku
publicznego i udzielenie do1lnansowania w fbrmie wsparcia na rcalizację zadarria
publicznego Gminy Boguchwała w zakresie kultury fizycznej i spor1u dla dzieci i młodzieŹy
Z Gminy Boguchwała o charaktelze promującym Zdrowy styl życia.

il. 1ZCZEGÓŁY ZADANIA KoNKURSowEGo

1. W ramach konkursu przerł'iduje się realizację Zadań pn.:
l ) tworzenie i doskona|enie systemu szkolenia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwala
w róŻnych dyscypIinach sportu Ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej'
2. Celem zadania jest promowanie aktywnych fbrm spędzania wolnego czasu oraz
popularyzacja Zdrowego stylu Źycia. Zadanię winno obejmować swoim Zakresem dzieci
i młodzież.
3. Zadanie winno mieć charakter bezalkoholowy'.
4. Realizacja zadania o którym mowa w ust. l odbywać się będzie na terenie
Gminy Boguchwała oraz w części poza jej granicami.
5. Przy realizacji Zadania wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.
6. osoby realizujące bezpośrednio Zadanta związane z tworzeniem systemu szkolenil'
organizacją zaw'odów' winny posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych działań'
w ramach realizacji zadania publicznego.
7. W ramach realizacji zadania wymagane jest:
1) ubezpieczenie uczestników Zadanla'
2) zaperł n ienie opiek i med;cznej.
3l za pe v'.n ie n ia o piek i trenersk iej.
4) zabezpieczenie obsługi sędziowskiej'
5) zabezpieczenia obsługi i bezpieczeństwa realizacji zadania,
6) promocja zadania wśród społeczności gminy i okolic.

III. ADRESACI KONKURSU

1. Konkurs skierowany jestdo organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 usta$y z dnja 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkrr publicznego
i o wolontariacie (j. Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)
2. Adresatem konkursu moŻe być podmiot, który działalność w zakresie populary7-acji
Spofiu ma zapisaną w swoim statucie.

Iv. wYSoKoŚC ŚRoDKÓw

Na realizację zadań planrrje się przeznaczyć środki flnansowe w wysokości 25 0o0.00 zł
słownie: ( dwadzieścia pięć tysięcy złotych )



v. sPosÓB PRZYGoToWANIA oFERTY
.'.91bny -należy 

przygotowywać zgodnie Ze wzorem określonym w rozporządzeniuMinistra Rodziny, Pracy i Polityki SpołJcznej z ania tisierpni" zoro.. * *p.uriiJ^_#o.o*ofert i ramowych wzorów umórł. do_tYczącyó realizac.ji zadań publicznych oraz wzorówsprarłozdańzrł;konaniatychzadań tDz'i.pnr.l:ool. lo.'urui'-";;;,;;";"oJo*.^
stron;r Urzędu Miejskiego w BoguchwaJe http:l/www. boguchwala.pl
2. olerty naleŻy składać wraz z załączn1kami:
|) aktualn1 tzgodn, ze stanem l'aktyczn1 m i prarłnyml wypis z Krajorłcgo RejestruSądorłego lub in'-'} dokument 

' .iuno* ią.; ' n pod.ta*i" a rin tu iios.i'"poi'ioru( potwierdzający posiadanie osobowości 'p.u*."j' o.u, prawo do zaciąganiazobowiązań finansowych przez podmiot).
2) aktualny statut podmiotu.
3) sprawozdanie finansowe i merytolyczne z działa]ności podmiotu za ubiegły rok lubw przypadku dotychczasow.ej krótszej działalności _ za okres te.j działalności,
'ł) oświadczenic o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacjiz jednostek samorządowych

Pouczenie:
Dopuszcza się możliwość złclżenia'zamiast sprawozdania 1inansowego:
- informacji finansowej w. 

'przypadku gay o.ganirac;a , która ze względu na temin,o którym mowa w art' 52 ust.1 w związku i "'t : ,i'i l_pit. 9 ustawy o rachuŃowości, niena możliwości dołączenia sprawozclania 1inansowego' składa in'brmacj;'^;;;;;;;u 
'.ostatni rok obrotowy na <lruku stanowiącym załąćzn'k nr 1 do niniejszego 

"gł*'.'i" r"u- sprawozdania złoŻonego do właściwegó organu, ale .jesrcre ni" 
- 

'u,i'i".Jon"gopr7'ez organ_ zatwierdzaj ący. o którym -o-u * art. 53 rrst. l w ,wiązlru ł" at. lust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości.

3' Do or'ert1 mozna cJolącz1c ,:.:n'j.. lub rekomendacje mającc znaczenie przy ocenie ol.en).
i' i!::-.*:* oferly winny być pódpisane p.'.' o.óiy ,.prezentujące podmiot:l' $ pr7ypadku' gdy osob, uprawnionc nie dysponuja 

'pieczątiami'imi"*1'i. 
poopis

!:i,::T:::'":1ij:'".J1'' i nazwisko o'u' p"łnionuiu'nłc.ię * ,"p,","ntu.;i |;j-i"i"'
i" *l,'i'.'"ll|'' "'"" b,c potrłierdzollc za zgodnośi' z or1ginałcm nu'l'urJ"i 

-.ironi"

3)w przypadku gdy ofefia podpisana jest przezinne osoby niŻ wskazane w aktualnymodpisie potwierdzajacym wpis do właściw"; 
"-ia"'";i i"l rejestru należy dołączyć stosownepelnomocnictrł a lub uporłaŻnienia'

5' Podmiot moŻe złożyć tylko jedną o1-er1ę do konkursu. Złożenięprzez oferenta więcej ofertspowoduje, pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.
6' W przypadku złożęnia o1-erty wspólnej, o'f.rtu tu musi spełniaó wymogi określone w art.14 ust.2 uslawy o działalności pozyt[u puńiicznego i o wolontarla"ie.
7. ot'eftę złoŻoną do konkursu, która nie uryJkała dofinun.o*,ania. nie moŹe ponownie

i:'Til"l".':J':1e 
określonym w aft. 19 u uitu*y o działalności o;';,k" ;.fii;;;.r"

VI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA oFERT
1. oferty należy skladać <lo dnia l9.07.2018 roku.
2' oferly z zał.cznlkami naleŻy. składaó w Urzędzie Miejskim w Boguchwale'ul' Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała w niurze obffi ń;';#il;-"* o".".-'"'J.ło''
irof;f,li**t 

na kopercie .'Konkurs ofert w zakresie'upo*rr".t ni"nia kuliury'nzycznej

3. Liczy się data wpływu do lJrzędu.



I 4. ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofer1 podejmuje Burmistrz Boguchwały na
podstawie rekomenclacji przedstawionej przez Komisję Konkursową. Wyniki otwafiego
konkursu o{'eń podaje się do publicznej wiadomości. od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.
5. Skład Komisji Konkursowej. zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Bumistrza
Boguchvr ał1 .

6. Wybór olćfiy nastąpi w oparciu o ocenę fbmalną oraz merytolyczno-finansową ofeńy.
7. ocenie rner1'torycznej poddane Zostaną wyłącznie of'efty, które w trakcie oceny formalnej
nie zostaną odrzucone z następujących przyc7.yn.
1) złożone na druku in-rym niż wskazany w ninicjszym ogłoszeniu,
2) złożone po terminie,
3) dotyczą zadań, które nie są objęte celami Statutowynri organizacji skłaclającej ofertę"
1) złoŻone przez podmioty nieuprawnione' zgodnie z ogłoszeniem, do udziału w konkursie,
5) niemieszczące się pod względem merytorycznvm w rodzaju zadań wskazanych
w ogłoszeniu'
8. of'eay niekompletne. niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem na
wymaganych dokurnentaclr lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do
reprezentacji. mogą zostać warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub
uzupełnieniu w \\yznaczonym terminie. nie dłuŻszym niż 5 dni, brakujących podpisów
i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania. oferty zostaną odrzucone
z pftyczyn tbrmalnych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. oceny formalnej wniosków dokona Komisja KoŃursowa.
2. ocena tbrmalna wniosków:
1) o1erla jest prawidłowa pod względem fbrmalnym gdy spełnia następujące kr1teria:
a) o1-erla sporządzona jcst na prawidłowym lotmularzu'
b) oleta złożona jest w określonym terminie,
c) ofeta jest zgo<1na z ce1ami i załoŻeniami merytorycznymi koŃursu.
d) ofer1a została złoŻona przez uprawniony podmiot,
e) of'erta zawiera wszystkie wymagane załączn|ki'
f) oferta wraz z załącznikami opatrzona jest datą oraz podpisami osób reprezentuj ących
podmiot (uprawnionymi Statutowo bądź upowaŻnionymi w tym celu),
g) ofcrta została uzupełniona o brakujące dokumcnty i podpisy' w wyznaczonyrn terminie.
3. oferla niespełniająca kryteriów' o których mowa w pkt. 2 zostanie odrzucona z powodów
fomalnych.
4. oceny mer}toryczno finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące
krytcria:
1) możliwośó realizacji
wymienione w afi.3 ust.
/0 do 4 pkt./
2) proponowana jakości w1'konania zat]ania i kwalifikacje osób przy udziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust. 3 będą realizować zadanie
publiczne /0 do 4 pkt./
3) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
na realizację zadania l0 do 4 pkt./
4) kalkulacja kosztów realizacji zadania lod 0 do 4 pkt./
5) deklarowany udział środków własnych i środków pozyskanych z imyclr Źródeł
w stosunku do dotacji /od 0 do 4 pkt./, w tyrn:
a)ldział własny i środki z innych Źródeł 0oń- 1O%o _ 0 pkt.

zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
3 ustawy o działalności poŻytku publicznego i o wolontariacie



I b) udział własny i środki z innych żródeł 11%" - 25oń - 1 pkt.
c) udział własny i środki z innych żródeł 260ń - 5O%, - 2 pkt.
d) udział własny i środki z innych źródeł 51% - 75% - 3 pkt.
e) udział własny powyżej 7 6%o wIym środki z innych Źródeł - 4 pkt.
6) deklarowany wkład rzeczowy' osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków/ od 0 do 4 pkt./, maksymalnie 24 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT
1 ' Oferly. k1óre otrzymają w ocenie Komisji Korrkursowej poniżej 15 pkt. nie uzyskają
rekomendacj i do do l']nansorł an ia.
2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacj i, poprzez stosown e Zarządzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póżniej ntż w ciągu 10 dni od dnia wskazanego
w dziale VI.
4. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stano\łi
podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
5. Umowa określa warunki lealizacji zadania publicznego" zgodnie Ze wzorem umowy
określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 201ó r. w sprawie wzorów ofer1 i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.lJ. poz.
1300)

Ix' ZoBoWIĄZANIA oFERENTÓW
l. olerent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłoŻenia korekty realizacji
zadan z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oIaZ dostosowania harmonogramu
realizacji zadań'
2. NieprzedłoŹeni ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu z realizacjl
publicznych a tym samym z przyznanej dotacji.
3. Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy na realizację

zadań

z'adań
publicznych w przypadku:
1) utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
2) ujawnienia okoliczności podwaŹających wiarygodność podmiotu.
'ł. oferenci którzy otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych zobowiązar-ri są do
zamieszczanja we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach. reklamach'
plakatach związanych z rea|izacją z'adan]'a zapisu .'Dofinansowano Z budżetu Gminy
Boguchwała".
5. Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadań, o1-erenci otrzymają
zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.
X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY
l. Koszty poniesione przez o1'erenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadań,
okreśIorrych w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach
realizacji zadan publicznych. Wyjątek mogą stanowió działania niefinansowe.
podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadań dla właściwej ich realizacji.
2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizacji
zadań, które zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach ręalizacji innego zad,ania.
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 niŻ 10oĄ.
4. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego uwaŻa
się za zachowany jeżeli nie zwiększy się o więcej niŻ 1Ooń.



/
XI. ROZLICZENIE ZADANIA
1. oferenci są zobowiązani do przygotowywania i skła<1ania sprawozdań z realizacjt
zadań, w terminach określonych w umowie, według wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdnial] sierpnia2016 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów urnów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzclrów
sprawozdań z wykonania tycł-r zadań (Dz' U. poz. 1300)
2. Sprawozdanie z realtzacji zadania obejmuje cały jego zakres' zarówno całkowity koszt
zadania publicznego, który stanowi sunrę kwot dotacji. śro<lków finansowych własnych,
środków 1inansowych z innych ź'ródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń
wolontariuszy i pracy społecznej członków). Rozliczeniu w ramach zadania podlegają
tylko takie działania i wydatki, którc mieszczą się w czasookresie realizacji zaclania
publicznego, wskazanym w umowie. W zestawieniu laktur konieczne jest wyszczególnienie
wydatków poniesionych ze wszystkich źtódeł tj. dotacji. środków finansowych
w4asnych, środków finansowych z innych Źródeł oraz wkładu osobowego. Do sprawozdania
naleŹy obowiązkowo załączyć: listy uczestników, kopie umów' publikacje, materiały
promocyjne.
3. W przypadku uchybień i błędów w złoŻonym sptawozdaniu oferent zostanie wezwanY do
zloŻenia korekt1 sprawoz<lanir luh uzupelnienir dokumentólł.
4. Burmistrz Boguchwały, na kaŻdym etapie realizacji zadania publicznego' ma prawo clo
kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.
5.Kontrola obejrnuje prawidłowość wykonania zadania oraz wy<1atkowania środków z dotacji.
Kontrola może być prowadzona w trakcię lub po zakończeniu r eatizac1i zadania.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2OT7

Na podstawie ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŻ}'tku publicznego
i o wolontariacie (tj' Dz. U. z 2018 r., poz. 450 zę zm) w roku 2017 przekazano na
realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sporłu kwotę 78 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy zł )
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