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Burmistrza BoguchwaĘ

z dnia r f ma.ia 2017 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofeń na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury firycznej i spońu dla dzieci i m|odzieży z Gminy Boguchwala
w 2017 roku.

Działając na podstawie aI1.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 200j roku o działalności poĄtku publicznego
io wolontariacie ( Dz. U. 20ló' l8l7 ) oraz UchwaĘ Nr XXXI.385.2016 Rady Miejskiej
w Boguclrwale z dnia 10 listopada 20l6 r. w sprawie uchwalenia ,.Programu współpracy Gminy
Boguchwała z organlzacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o poŻytku publicznym i o wolontariacie na rok 20 l7"
zarz'ądzam co następuj e :

$1

ogłaszarn otwańy konkurs ofert na realizację zadari publicznych w zakresie upowszechniania kultury
tizyczne1 i spoftu dla dzieci i młodzieĄ z Gminy Boguchwała w 2017 roku- w tym:

l ' Tworzenie i doskona]enie systemu szkolenia wśród dzieci i młodzieży z Gminy Boguchwała
w różnych dyscyplinach Sportu Ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

2. organizacja dla dzieci imłodzieży imprez izawodów spoftowych w różnych dyscypliriach.

$2

Na realizację zadań wymienionych w $ l pruezl7acza się w fbrmie wsparcia, kwotę w wysokości
40 000'00 zł ( słorvnie: czterdzieści tysięcy złotych )

$3

Treśó ogłoszerria stanowi załącznik do ninie-jszego Zarządzenia.

$4

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

$s

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 <lzieci i mlo<lzieży Z GminY Boguchwała w 20l7 roku

I. CEL

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność poż}'tku
publicznego i udzielenie do1lnansowania w tbrmie wsparcia na realizację zadania publicznego
Gminy Boguchwała w zakresie kułtury fizycznej i spor1u dla dzieci i młodzieŻy
z Gminy Boguchwała o charakterze promującym zdrowy styl Żytia'

il. S.ZCZEGDł,Y ZADANIA KoNKURsowEGo

1. W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań pn.:
a) tworzenie i doskonalenię systemu szkoIenia wśród dzieci irnłodziezy z Gminy Boguchwała
w różnyclr dyscyplinach spońu Ze szczególlym uwzględnieniem piłki nożnej,
b) organizacja dla dzieci i młodzieĄ imprez i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach.
2. Cęlęm zadania jest promowanie i stymulacja aktywnych fbm Spędzania wolnego czasu
oraz popularyzacja zdrowego sty]u życia. Zadanie winno obejmować swoim zakresem dzieci
i młodzieŻ.
3. Zadanie winno mieć charakter bezalkoholowy.
4. Realizacja zadania o którym mowa w ust. 1 odbywaó się będzie na terenie
Gminy Boguchwała orazw części pozajej granicami.
5. Przy realizacji zadania wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów prawa oraz
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.
6. osoby realizujące bezpośrednio zadania zwlązane z tworzeniem systemu szkolenia,
organizacją imprez. zawodów spofiowych. winny posiadać kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych działań, w lamach lealizacji zadania publicznego.
7. W ramach real\zacjt zadania wymagane jest:

1 ) ubezpieczenie uczestników Zadania,
2 ) zaperł nienie opieki medycznej.
3'1 zabezpieczeni e obsługi sędziowskiej,
4'1 zabezpieczenia obsługi i bezpieczeństwa realizacji zadania,
5) promocja zadania wśród społeczności gminy i okolic.

III. ADRESACI KONKURSU

l. Konkurs skierowany jestdo organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkll publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.2016. 1817)
2. Adresatem konłursu moŻe byó podmiot, który działalność w zakresie popularyzacji
spofiu ma zapisaną w swoim statucie'

Iv. wYSoKoŚĆ ŚnonrÓw

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 40 000'00 zł
słownie: ( czterdzieści tysięcy złotych )



V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. oferty naleŻy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia 17 sierpnia 20ló r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji zadań publicznych
orazwzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz.1300). Formularz o1-erty
moŻna poblaó Ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale http://www.boguch\Ą.ala.pl
2. oferly należy składać wraz z załącznlkamt:
a) aktlralny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu
(potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz plawo do zaciągania
zobowiązań finansowych przez podmiot)'
b) aktualny statut podmiotu,
c) sprawozdanie flnansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krótsze.j działalności za okręs tej działalnbści.
d) oświadczenie o terminowym rozliczeniu się z dotychczas otrzyrnanych dotacji
z jednostek samorządowych.

Pouczenie:

Dopuszcza się możliwość złoŻenia' zamiast sprawozdania finansowego:
_ infbmacji finansowej w przypadku gdy organizacja' która ze względu na tetrnitr,
o którym mowa w ar1. 52 ust.1 w z:wiązktl z art. 3 ust.1 pkt. 9 ustawy o rachunkowości, nic
ma moŹliwości dołączenia sprawozdania finansowego' składa intbrmację 1inansową za
ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub
- sprawozdania złoŹonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonegtl
przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art.53 ust. 1w związku z art' 3
ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości.

3. Do oferty moŹna dołączyć recenzje lub rekomendacje mające znac.zente przy ocenie oferly'
1. Załączniki do of'erty wimy byó podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:
a) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami iniiennymi, podpis
powinicn zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkoj ę w reprezentacji podmiotu.
b) kserokopie wimy być potwierdzone za zgodnośó z oryginałem na każdej stronie
dokumentu,
c)w przypadku gdy o1'erla podpisana 1esI przez inne osoby niż wskazane w aktualnym
odpisie potwierdzającym wpis do właściwe.j ewidencji lub rejestru naleŻy dołączyó stosowne
pełllomocnictrł a lub upoważnienia.
5. Podrniot może złoŻyć tylko jedną ofer1ę do konkursu. ZłoŻenie przez oferenta więcej oferl
spowoduje, pozostawienie wszystkich bez rozpatrzenia.
6. W przypadku złoŻenia of'erty wspólnej, ofefia ta musi spełniać wymogi określone w art.
14 ust.2 ustawy o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie.
7. olerre zloŻoną do koŃursu. która nie ul)skala dollnansowania. nie moŻe ponorłnie
składaó w trybie okreśIonym w afi' 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

vI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT

1. oferĘ należy skladać do dnia 12.06.2017 roku.
2. oferly z załącznikami naleŻy składaó w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała w Biurze obsługi Klientaw godzinach



pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie .'Konkurs oferl w zakresie upowszechniania kultury
ftzycznej i sportu dla dzieci i młodzieŻy z Gmlny Boguchwała w 2017 roku''.
3. Liczy Się data wpływu do Urzędu.
4. ostateczną decyzję w sprawie wyboru olerl podejmuje Burrnistrz Boguchwały na
podstawie rekomendacji przedstawionej przez Komisję Konkursową. Wyniki otwartego
konkursu of'ert podaje się do.publicznej wiadomości. od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.
5. Skład Komisji Konkursowej ' zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Burmistrza
Boguchwały.
ó ' Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz mer}tolyczno-finansową ofefiy.
7. ocenie mery'torycznej poddane zostaną wyłącznie oferly' które w trakcie oceny formalnej
nie zostaną odrzucone z następującyclr przyczyn:
a) złoŻone na druku innym niŻ wskazany w niniejszym ogłoszeniu,
b) złoŻone po termirrie,
c) dotyczą zaclania, które niejest objęte celami Statutowymi organizacji składającej ofertę,
d) złoŹone przez podmioty nieuprawnione' zgodnie Z ogłoszeniem, do udziału w konkursic,
e) niemieszczące się pod względem merytorycznym w rodzaju zadań wskazanych
w ogłoszeniu.
8. of'ety niekompletne' niepodpisane oraz niepotwier d,zone 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 wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni, brakujących podpisóW
i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, oferty Zostaną odrzucone
z przyczyn fbrmalnych.
9. Wybrane zadania realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2017 roku.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. oceny 1brmalnej wniosków dokona Komisja Konkursowa.
2. ocena fbtmalna wniosków:
2. l olerta j est prawidłowa pod względem fbrmalnym gdy spełnia następuj ące kryteria:
a) ofefia sporządzonajest na prawidłowym formularzu,
blolerta zloŻona je.'t rł okreslon;m tetmillie.
c) oferta jest zgodna z celami i załoŻeniami merytorycznymi konkursu'
d) of'erta została złoŻona przez uprawniony podmiot,
e) of'efta zawiera wszystkie wymagane załączniki'
f) oferla wraz z załącznikami opatrzona jest datą oraz podpisami osób reprezentuj ących
podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu),
g) ofeta została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznaczonym terminie.
Ż.Ż ofęrta niespełniająca kr}.teriów, o któIych mowa w pkt. 2'1, zostanie odrzucona
z powodów formalnych.
3.oceny merytoryczno finarrsowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące
krl.teria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione $' art.3 ust. 3 ustawy o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie
/0 do zl pkt./
b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których
organizacia pozarządowa lub podmioty określone w rat.3 ust.3 będą realizować zadanię
publicu ne /0 do 4 pkt.'



c) rzetelność i teminowość oraz sposób roz,iczenia dotychczas otrzymanych środkówna realizację zad,ania /O do 4 pkt./
d) kalkulacja kosztów realizĄ i zad,ania lod 0 do 4 pkt./
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J..otu' pozyskanych z irnych źród,eł
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VIII. TRYB WYBORU OI-ERT

]"fflJ;"iji!: :*iffi3JJ'enie Komisji Konkursowej poniżej 15 pkt. nie uzyskają
2. Burmistrz Bo9uchrłalr oo.a9jm,irje,o5laleczną decyzję o dofinansor.łaniu zadań spoŚrócjprzedstawionych przez Komisję Konkursowa r.ło'Jłu.,l. popr7cz stoso\Ąn e,tarzjdzenie'
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!"9:]1". 

do zarłarcia pisemne_; umowy 7 podmiotem.J' U'tlowa oxresla warunki realizacji zarJania publicznego. zgodnie Ze wzorem umo\łyokreśIon1m u rozporządze"i" rrłi"irń" n;;'l;;';il", i PoliĘki Spolecznei z dnia l7sierpnia 20ló r' w sprawie wzorów ofert i ramowych uzorów umórł dóryczących
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publicznych o'u, *.o.o* rp**"'l"o z wykonania rych zadań 1Dz. U.

Ix. ZoBowIĄZANIA oFERENTÓw

l' olerent przed podpisaniem umowy zoborł iązany jest dtl przedlożenia korekt; realizacji
::łT^u:r:"Y:łędnieniem 
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rezygnację podniotu z realizacji zadania

;';,i#:lT-"'::filJ-l] 
moŻe odmówic podpisania umo\łJ na realizacje zaclania

a)utrat} pr./e7 podmiot zdolności do cz}nnosci D-rawn\ch
b l ujawnienia okoliczności n",r"uzu1u._i.t **riroo"ii.''ooo',o,u.4' olerenci którzr 9117yrrl2li aorac.'e'.na '";i,ń;;;;:" pub|iczn1ch zoborłiązani są dozamieszczania *" *,'u'rki"h ogtorr"nia"l.r. ilui;;;.h ;;.r".iin1ch. drukach. rekramach,
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z realizacją zadania .upiru i.oorinon".*u"o )''r'"ar"i"'o',",
5' W, lącznie <Jo ceIórł promoryj no-rek la morł yc h realizorłanych zadań. olercnci otrzymająZgodę na wykorzystanie symboli timiny a"g'"ń-"ł", ffi lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

l' Koszty poniesione przez olerenla przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zadania,



określonego w umowie nie mogą stanowió podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach
realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania nieflnansowe,
podejmowane przed rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji.
2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj' rozliczenie rłydatków w ramach realizac ji
z'adania. które zostały w całości lub częściowo rozliczone w rarnach realizacji innego zadania.
3. Koszty wykazane w sprawozdaniu jako poniesione z dotacji. uznaje się za zgodne
z kosztorysem za1ączonym do umowy, gdy nie nastąpiło ich zwiększenie pomiędzy danymi
rodzajami kosztów o więcej niŻ 10oń.

4. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego uważa się
Za zachowany jeŻeli nie zwiększy się o więcej niz 10%"'

XI. ROZLICZENIE ZADANIA

1. of'erenci są ZobowiąZani do przygotowywania i składania sprawozdań z realiz'acji zadań,
w terminach określonych W umowie' według wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i PoliĘki Spolecznej z łJni.a l7 sierpnia 2016 r' w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów doĘczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania Ęch zadań (Dz. U. poz. 1300)
2. Sprawozdanie z realizac.ii Zadania obejmuje cały jego zakres, zarówno całkowity koszt
Zadania publicznego. który stanowi sumę kwot dotacji' środków t-rnansowych własnych.
środków finansowych z irrrrych żrodeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń
wolonlariuszy i praoy społecznej członków). Rozliczeniu w ramach zadania podlegają tylko
takie działania i wydatki' które mieszczą się w czasookresie realizacji zadania publicznego,
wskazanym w umowie. W zęstawieniu laktur konieczne jest wyszczególnienie wydatków
poniesionych ze wszystkich Źródeł tj. dotacji, środków finansowych własnych, środków
finansowych Z innych żródeł oraz wkładu osobowęgo. Do sprawozdania naleŻy
obowiązkowo załączyć'.listy uczestników, kopie umów' publikacje, materiały promocyjne.
3. W przypadku uchybień i błędów w złoŻonym sprawozdaniu oferent Zostanie wezwany do
złoŻenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4. Burmistrz Boguchwały, na każdym etapie realizacji zadania publicznegcl' ma prawo do
kontroli i oceny realizacji Zadania objętego dofinansowaniem.
5.Kontrola obejmu.ie prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji.
Kontrola moŻe być prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji z'adania.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2016

Na podstawie ustawy Z dnia Ż4 kwietnia 2003 r. o działalności poĄ''tku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.2016. 1817) w roku 2016 przekazano na realizację zadań
publicznych z dziedziny upowszechnianie kultury flzycznej i sportu kwotę 89 905 zł
(słownie: osiemdziesiąt dziewięó tysięcy dziewięćset pięó złotych)
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