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zarząc]zenie NrJ' Ń 20|7

Burmistrza BoguchwaĘ

z onia J listopada 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeń na realizację zadań publicznych Gminy
Boguchwala w zakresie poliĘki spolecznej w roku 20l7

Działa1ąc na podstawie aft. ll ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Ż0I6. l817 tj. ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI.385'20l6 Rady

Miejskiej w Boguchwale z dnia 10 listopada 20l6 r. w sprawie uchwalenia ''Programu współpracy
Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poż}tku publicznym i o wolontariacie na rok
2017, zarządzam co następuje:

$l

l.ogłaszam otwaĄ konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie
polityki społecznej'

2. Zlecenie do realizacjizadań o których mowa w ust.l odbędzie się poprzez ich wsparcie.

s2

Na realizację zadań wymienionych w $ l pkt. I przeznacza Się kwotę w wysokości 14 000,00 zł
( słownie: czternaście tysięcy złotych )

$3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia'

s4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu ds. kultury sportu i spraw społecznych.

ss

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMIISTNZ

ngr inż. W1|Ęslaw lhołka



Załacznik
clo Zarzqdzenia lv, L0ltZo t z
Burmist rzu Bupuchualy z dnia

3 listopuiu 201- roku
Ogloszenie

w sprawie otwańego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwala
w zakresie poliĘki spolecznej w roku 2017

I.CEL

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działa|ność pożytku publicznego
i udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie po|ityki
społecznej skierowanej na wsparcie organizacjidziałających na rzecz rozwo.ju przedsiębiorczości'

II. ZADANIA KONKURSOWE

1. Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy.
2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwo.jowi przedsiębiorczości.

3. Wspieranie działalności gospodarczej mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy.
4' Wspieranie organizac-ii działających n rzecz rozwoju rolnictwa oraz przetwórstwa art. rolno-
spoĄwczych.
III. ADRESACI KONKURSU

l. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w a't.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży'tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2016.1817 tj. ze zm.)

2. Adresatem konkursu może być podmiot, który działaIność w zakresie polityki społecznej ma zapisaną
w swoim statucie.

Iv' wYSoKoŚC ŚnooxÓw

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości l4 000'00 zł ( słorłnie:
cŹernaście tysięcy złotych )

v. sPosÓB PRZYGoToWANIA oFERTY

l' oferty należy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. l300). Formularz oferty można pobrać ze strony
Urzędu Miejskiego w Boguchwale http://wwwboguchwala.pl

2. oferty nalezy składać wraz z zalącznikami

a) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowegtl
niezależnie kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu
(potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych
przez podmiot),

b) aktualny statut podmiotu,



c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podrniotu za ubiegły rok Iub w przypadku

dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności'

d) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się Z dotychczas otrzymanych dotacji z jednostek

samorządowych.

Pouczenie:

Dopuszcza się możliwość złoŻenia, Zamiast sprawozdania finansowego:

- informacji finansowej w przypadku gdy organizacja' która ze względu na termin,

o którym mowa w art. 52 ust.l w związku z ań.3 ust.l pkt' 9 ustawy o rachunkowości' nie ma

możliwości dołączenia sprawozdania finansowego' sklada informację finansową Za ostatni rok

obrotowy na dntku stanowiącym załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia lub

- sprawozdania złożonego do właściwego organu' ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ

zatwierdzający' o którym mowa w ań. 53 ust' l w związku z art. 3 ust' l pkt. 7 ustawy o rachunkowości.

3. Do oferty można dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znaczenie przy ocenie of'eńy.

4' Załączniki do ofeĄ winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:

l) w przypadku' gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi' podpis powinien

zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w reprezentacjipodmiotu,

2) kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej Stronie dokumentu,

3) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie
potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub Ęestru naleĄ dołączyć stosowne pełnomocnictwa

lub upoważnienia.

5. Podmiot moŻe złożyć tylko jedną ofbrtę do konkursu. Złożęnie przez oferenta więcej ofert
spowoduje, pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.

6. W przypadku złożenia ofeĄ wspólnej' oferta ta musi spełniać wymogi określone w art. l4 ust. 2

uStawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7' ofertę złożoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania. nie może ponownie składaó

w trybie określonym w ań. l9a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

8. Z dotacji gminy przyznanej w ramach niniejszego konkursu nie mogą być rozpatrywane wydatki:

a) poniesione przcd data podpisania umor,rl-

b) z q'tułu podatku od towarórv usług' jeżeli oferent ma prawo dojego odliczania.

c) z Ętułu opłat i kar umownych.

d) zwlązane znabyciem lub dzierżawą gruntów.

VI. TERMIN RE ALIZ^CJI I SKŁADANIA oFERT

l ' oferty naleĄ składać do dnia 24. l l .20l 7 roku.



Ż. Zadania mogą być realizowane w okresie od dnia podpisan ia umowy do 3 l grudnia 20l 7 roku.

3. ofeńy z załącznikami naleĄ składać w [Jrzędzie Micjskim w Boguchwa|e' ul' Doktora Tkaczowa
l34' 36-040 Boguchwała w Biurze obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu' z dopiskiem na kopercie

',Konkurs ofert _ realizacja zadania publicznego w zakresie poliĘki społecznej w roku 20l7''.
Liczy się data wpłyrł,u do Urzędu,

4. ostateczną decyzję w sprawie wyboru of'ert podejmuje Burmistrz Boguchwały na podstarł ie
rekomendacji przedstawionej przez komisję konkursową. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się
do publicznej wiadomości. od podjęĘch decyzjinie przysługuje odwołanie.

5. Skład Kornisji Konkursowej' zasadyjej pracy określa odrębne Zarządzenie Burmistrza Boguchwały.

6. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz me$orycZno-finansową of'eĘ.

7. ocenie mer}łorycznej poddane Zostaną wyłącznie oferty' które w trakcie oceny fomalnej nie zostaną
odrzucone z następujących prZJcZyn:

a) złożone na druku innym niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,

b) złożone po terminie'

c) dotyczą zadania, które niejest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę'

d) złożone przez podmioty nieuprawnione, zgodnie z ogłoszeniem. do udziału w konkursie,

1) niemieszczące się pod rvzględem mer}torycznym w rodzaju zadań wskazanych
w ogłoszeniu'

8. oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodność z oryginałem na wymaganych
dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentacji, mogą zostać
warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub uzupełnieniu w \ł'yznaczonym tenninie, nie
dłuższym niż 5 dni' brakujących podpistlw i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do
wezwania. oferty Zostaną odrzucone Z przyczyn fonnalnych'

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

l' occny formalnej wniosków dokona Komisja Konkursowa.

2. ofeftajest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:

a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu.

b) złożona w określonym terminie,

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

d) ofeńa została złożona przez uprawniony podmiot'

e) zawiera wszystkie wymagane załączniki'

f) opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisami osób reprezentujących podmiot (uprawnionymi
statutowo bądŹ upoważnionymi w tym celu),



g) złożone są oświadczenia- o których mowa na ostatniej stronie of'erty; poprzez zakreślenie właściwych
pozycji,

h) została uzupełniona o brakujące dokurnenty i podpisy. W wyznacZon) m tenninie.

3. oferta niespełn iająca kryteriów. o których rnowa rv pkt 2 zostanie odrzucona z powodów formalnych.

zł. oceny merytoryczno-finansclwej dokona Komisja Konkursowa Stosując następujące kryteria:

a) możliwość rea|izacji zadania pubIicznego plzez organizację pozarządorvą lub podmioty
wymienione w ań. 3 ust. 3 ustaw)' o działalności poĄtku publicznego iwolontariacie /0 do 4 pkr /'

b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust.3 będą realizować za<lanie publiczne /0 do 4 pkt /,

c) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację
zadania l0 do 4 pkt /.

d) kalkulac.|a kosaów realizacji zadania / od 0 do 4 pkt /,

e) deklarowany udział środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł w stosunku do
dotacji /od 0 do 4 pkt /. w tym:

- udział własny i środki z innych Źródeł 0% - l0% - 0 pkt'
- udział własny i środki z innych źródeł 1I% - 25% - l pkt'
- udział własny i środki z innych źródeł Ż6% - 50% - 2 pkt,
- udział własny i środki z innych źródeł 5l% -75% - 3 pkt'
- udział własny powyżej 76% w tym środki z innych Źródeł - 4 pkt

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

maksymalnie - 2,1 pkt

VIII. TRYB WYBORU OFtrRT

l. ofeĄ które otrzyma.ją w ocenie Komisji Konkursowej poniżej l5 pkt' nie uzyskają rekomendacji do
dofinansowania.

2. Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprZeZ stosowne Zarządzenie.

3' Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 40 dni od dnia wskazanego w dziale
VI pkt l.

4. Zarządzenie Burmistrza Boguchrvały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi podstawę
do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.

5. Umowa określa warunki realizacji zadania publicznego, zgodnie Ze wzorem umowy określonym
w rozporządzeniu Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sieęnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1 300)..



/ IX. ZoBowlĄZANIA oFERENTow

l. oferenci przed ptldpisaniern tln]o\\)' zoborviązani są do przcdbżenia kosztoI1'su realizacji zadania
z urłzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania hannonogramu realizacji zadania'

2. Nieprzedłożcnie ww. dokumentów oznacza rezy'gnację podniottl z realizacji zadania publicznego
a tlrn sam-\ lr z pr,,rznancj dotac.ji.

3. BunnistI'z Boguchwał1' możc cldmórvić podpisania umo\!v na realizację zadania publicznego
u przl'padku:

a) utrat}'przcz podmiclt zdolności do czynności prarlnych.

b) ujarvnienia okolicznclści podrvaŻającvch rviar-vgodność podmiotu.

.ł. Of'erenci którzv otrzyInali dotac.ie na rea|izację zadań publiczn1'ch zoborviązani są dtl zamieszczania
we wszvstkich ogłoszeniach. materiałach prornclc1'_jn1'- ch. drtlkach. reklamach. plakatach związanvclr
z realizac.ją zadania zapistt : ..Dofinanstlrłano z budŹctu Gminv Boguchrł,ała".

5' Wyłącznie dcl cel(lrv promocl' jncl_rek lamorł'vc h rcalizorvan1'ch zadari. of'crcnci otrz1,mają zgodę na
wykorzystanie symboli Gmin1' BogucIrwała: loga lub herbu.

X. WARUNKI Rf,ALIZACJI UMOWY

l. Koszty poniesionc przez of'erenta przed rozpoczęciem ipo zakończeniu realizacji zadaltilt.
określonego rv umotłie nie mogą stanolvic podstarv1' do rozliczenia rvydatków. w ramach realizacji
zadania publicznego. Wyjątck mogą stanorvić działania niefinansorłe. podejmorvane przcd
rozpoczęciem realizacji zadania dla rvłaściwcj jego realizac.ji.

2. Niedozrvolone jest podwó.jne finansowanie d. rozliczenie rvydatków w ranlach realizacji zadania
publicznego, które zostałv w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji innego zadania'

3. Koszt1, lvykazanc rv sprauozdaniu jako poniesionc z dotacji. uznaje się za zgodne
Z kosztoryScm załączclnvm do unlolvy. gdv nie nastąpiło ich zwiększenie porniędzy, danymi rodzajami
kclsztórł o rvięcej niż l0%.

4' Proccntorvv udział dotacji u całkowityrn koszcie realizacji zadania publicznego urł,aża się za
zachorvanv .jcŹe li nie zrviększy się o *ięce.j niż l0oń.

XI. ROZLICZENIE ZADANIA

l. Sprawozdanie z. rcalizac1i umow1' składa się osobiście lub przcsy'łką poczto\\ą polectlną
rł' przewidzianym rv umolvie tetminie na adres Zleceniodalcy' Tennin. urvaża się za zachowany jeżeli
przcd jego upłvrvem pismo zostało wysłane rv tbnnie dokumentLr elektronicznegtl rv rozumicniu
przepisórv ustawy Z dnia ]7 lutego 2005 r' o inlonnatyzacji działalności podnriotórv realizujący'ch
zadania publiczne. za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcv. lub nadanc w polskie.i placórłcc
pocztowej operatora publicznego.

2. oferenci są zoborviązani do przygotouyuania i składania sprarvozdaIl z realizacji zadań,
w terminach określonych rv urnowic. rvcdług wztlru tlkrcślonego u,' rozporządzeniu Ministra
Rodzin1'. l'racy i Polit)'ki Społecznej z. ónia |7 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oftrt



i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz' U' poz' 1300)'

3' Do sprawozdań należy obowiązko wo załączyć: listy uczestników potwierdzenia odbioru nagród'

kopie umólr. publikacje materiaty promoc;jne'

4. W przypadku uchybień ibłędów w złożonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do złożenia

korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów'

5. Burmistrz BoguchwaĘ na każdym etapie realizacji zadania pub|icznego' ma prawo do kontroli

i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem'

6.Kontrolaobejmujeprawidłowośćwykonaniazadaniaorazwydatkowaniaśrodkówzdotacji.Kontrola
może być prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania'

xII. INFoRMACJA o DoTACJACH w RoKU 201ó

Napodstawietrybuokreślonegowart.l1ustawyZdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytku
pubiicznego i wolontariacie (Dz. U. 201ó. l 81 7) dofinansowano zadanie z dziedziny polityki społecznej

na kwotę 55 l l9,5 l zł ( słownie: pięćdziesiąt pięó tysięcy 5 1/ 100 złotych)

BuRM{."*"
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