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z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeń na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, mlodzieży i dorosĘch z Gminy
Boguchwała w roku 2016.

Działając na podstetwie art.]3 ustawy z dnia 21 lłłietnia 2003 roku o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.
2011 r., poz. 1118 z późn. zm. ) oraz Uchwały
Nr Wl.187.2015 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2015 roku, w sprnvie programu
współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 20ló,
zarządzam co no'st ępuj e :

$1
ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i dorosĘch z Gminy Boguchwała w roku 20l6, w tym:
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Burmistrza BoguchwaĘ
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Tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społecznościGminy
Boguchwała w róznych dyscyplinach sporlu ze szczególnym uwzględnieniem gier
zespołowych, prowadzenie rozgrywek amatorskich.
organizacja dla dzięci, młodzieży i dorosĘch imprez i zawodów sportowych w róznych
dyscyp l inach we ws półp r acy ze zw iązkami sportowym i, stowarzy szeniami.

s2
Na realizacjęzadań wymienionych w $ I przeznacza się w formie wsparcia, kwotę w wysokości
35.000 zł ( słownie: trrydzieŚci pięć Ęsięcy złoĘch )

s3
Treśćogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s4
Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. promocj i.

ss
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
Zarządlenia Nr,'jl/20 l5
Burmistrza Boguchwały
201 5 roku

z dnia 22 grudnia

oGŁoSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRJESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA
DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH Z GMINY BOGUCHWAŁA w ROKU 2016
I.

CEL

Konkurs ofeft ma na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego działa|nośćpoży.tku
publicznego i udzielenie dofinansowania w formie wsparcia narcalizacjęzadaniapublicznego
Gminy Boguchwała w Zaklesie kultury ftzycznej i sportu dla dzieci, młodzieŻy, i dorosłych
z Gminy Boguchwała o charakterze promującym zdrowy Styl Życia

U. 1ZCZEGOŁY ZADANIA KoNKURSowEGo
1. W ramach konkursu przewiduje się realizacj ę zadafi pn:

a)

b)

tworzenię i doskonalenie systemu szkolenia sportowego wśród społecznościGminy
Boguchwała w róznych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem gier
zespołowych, prowadzenie rozgrywek amatorskich.
organlzacja dla dzieci, młodzteĄ i dorosłych imprez i zawodów sportowych w różnych
dy scyp l inach we współp r acy ze zw iązkami sportowym i, stowarzyszen i am i

Celem zadania

i stymulacja aktywnych form spędzania wolnego czasu
oraz popularyzacja zdrowego stylu życia. Zadanie winno obejmowaó swoim zakresem dzieci,
młodzieżi dorosłych.
3. Zadanie winno mieć charakter bezalkoholowy.
4. Realizacj a zadania o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na terenie Gminy
Boguchwała lub wniewielkiej częścipozajej granicami.
5.Przy realtzacjizadania wymagane jest stosowanie obowiązującychprzepisów prawaoraz
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.
6. osoby realizujące bezpośredniozadania związane z organizacjązadania, winny posiadać
kwalifikacje odpowiednie do wykonywanych działń. w ramach realizacji zadania
2.

jest promowanie

publicznego.
7. W ramachrealizacji zadania wymagane jest:
1 ) ubezpieczenie
uczestników zadania,
Ż) zapewnienie opieki medycznej,
3) zab ezpieczenie ob sługi sędzi owski ej
4) zabezpieczenia ob sługi i b ezpieczeństwa r eallzacji zadania,
5) promocj a zadania wśród społecznościgminy i okolic,

III. ADRESACI KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do organizacjipozarządowych i podmiotów wymienionych
w art.3 ust. 3 ustawy zdnia 24kwrctnia2003 r. o działalnościpoż1'tku publicznego
i wolontariacie (Dz.U.2014 r.,poz. III8 zpoźn. zm.)
2.Adresatem konkursu moze być podmiot, który dzialalność, w zakresie popularyzacji sportu
i turystyki ma zapisaną w swoim statucie.

IV. WYSOKOSC SRODKOW
Na realizacj ę zadań planuje się przeznaczyć środkifinansowe w wysokości 35.000 zł
słownie: (trzydzieści pięć tysięcy złotych )

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY
l. oferty naleŻy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty

i ramowego wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącychrea|izacji zadania
publiczneg o oraz wzoru sprawozdania z wykon ania zadania (Dz. U . 2 201 1 r, Nr 6, po2. 25).
Formularz oferty można pobraó ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale
http ://www.boguchwala.pl/organ izacje -pozar zadow e I aktualno sci-ngo/
2. oferty naleŻy składać wraz z załącznikami
a) aktualnym (zgodnym ze stanem faktycznym i prawnym) wypisem z Krajowego Rejestru
Sądowego ntezaleŻnie kiedy został wydany lub inny dokument stanowiący o podstawie
działalnoŚci podmiotu ( potwierdzający posiadanie osobowościprawnej oraz prawo do
zacląganta zob ow iązan fi nan so wy c h pr ze z p o dm i ot),
b) aktualnym statutęm podmiotu,
c) sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalnościpodmiotu za ubiegły rok lub
w przypadku dotychczasowej krótszej działalnosci - za okres tej działalności'
d) oświadczęnlęmo terminowymrozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji
z j edno stek samorządo!\ych.
3. Do oferty można dołączyc recenzje lub rekomendacje mające znaczęnie przy ocenie
oferty.
4. Załączntki do oferty winny byó podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:
a) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis
powinien zaw|erac pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję w reprezentacji podmiotu,
b) kserokopie winny być potwierdzone za zgodnośc z oryginałem na kaŻdej stronie
dokumentu,
c) w przypadku gdy oferta podpisana j estprzez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie
potwierdzającym wpis do właściwejewidencji lub rejestrunaleŻy dołączyc stosowne
pełnomocnictwa lub upoważnienia.
5. Podmiot moŻe złoŻyć tylko jedną ofertę do konkursu. ZłoŻenie przez oferenta więcej oferl
spowoduj e, pozo stawi enie wszy stkich bez r o zpatr zenia.
6.W przypadkuzłoŻenia oferty wspólnej, oferta ta musi spełniać wymogi okreŚlone w art.
14 ust.2 ustawy o działalnościpozy.tku publicznego i wolontariacie.
7. ofertę złoŻoną do konkursu, która nie uzyskała dofinansowania' nie może ponownie
składać w trybie określonymw art. 19a ustawy o działalnościpożytku publicznego
i o wolontariacie.

vI. TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA OFERT

oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2016 roku.
1. Zadanta realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do końca 2016 roku.
oferty zzałącznikamt naleŻy składać wUrzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora
Tkaczowa I34,36-040 Boguchwała w Biurze obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu'

z dopiskiem na kopercie ,,Konkurs ofert - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu dla dzieci' młodzieŻy i dorosłych z Gminy Boguchwała w roku 2016.
2. Liczy się data wpływu do Urzędu.
3. ostatecznądecyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz Boguchwały na

podstawie rekomendacji przedstawionej przez komisję konkursową. Wyniki otwartego
konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości. od podjętych decyĄi nie przysługuje
odwołanie.
4. Skład Komisji Konkursowej, zasady jej pracy okreŚla odrębne Zarządzente Kierownika
Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
5. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczno-finansową oferty.
6. ocenie mery'torycznej poddane zostanąwyŁącznie oferty, które w trakcie oceny formalnej
nie zostaną odrzucone z następuj ąc y ch przy czyn:
a) złoŻone na druku innym niŻwskazany w niniejszym ogłoszeniu,
b) złożonepo terminie,
c) dotyczą zadanta, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
d) złoŻone pIzez podmioĘ nieuprawnione, zgodnie z ogłoszeniem, do udziału w konkursie,
e) niemieszczącę się pod względem merytorycznym w rodzaju zadan wskazanych
w ogłoszeniu.
7 . oferty niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodnośćz orygtnałem na
wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do
reprezentacji, mogą zostac warunkowo dopuszczone do konkursu po dostarczeniu lub
uzupełnieniu w wyznaczonym terminie, nie dłuŻszymniŻ 5 dni, brakujących podpisów
i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, oferty zostaną odrzucone
zprzyczyn formalnych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. oceny formalnej wniosków dokona Komisja Konkursowa
2. ocęna formalna wniosków:
2.1 oferta jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) sporządzona jest na prawidłowym formularzu,
b) złoŻona w określonymterminie,
c) zadaniejest zgodne z celamii załoŻęniami merytorycznymi konkursu,
d) oferta została złoŻona przez uprawniony podmiot,
e) zawiera wszystkie wymagane załączniki,
f) opatrzonawrazzzałączn|kami datąoraz podpisami osób reprezentujących podmiot
(uprawnionymi statutowo bądz upowaznionymi w tym celu),
g) złoŻone sąoświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie
właściwychpozycji"
h) została uzupełniona o brakujące dokumenty i podpisy' w wyznaczonymterminie.
2.2 oferta niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt. 2.I, zostartie odrzucona
z powodów formalnych.
3. oceny merytoryczno- finansowej dokona Komisja Konkursowa stosując następujące
kryteria:
a) możliwośÓ ręalizacjt zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnościpoż1.tku publicznego i wolontariacie
l0 do 4 pkt.l
b) proponowana jakościwykonaniazaduia i kwalifikacje osób przy udziale których
organizacjapozarządowa lub podmioty określone w rat. 3 ust.3 będąrcalizować, zadanię
publiczne l0 do 4 pkt.l
c) rzetelność i terminowośó oraz sposób roz|iczenia dotychczas otrzymanych środków na

rea|tzację zadania l0 do 4 pkt.l

d) kalkulacja kosztów realizacjt zadania/ od 0 do 4 pkt./
e) deklarowany udział środków własnych i środków pozyskanych z innych źrodeł

w stosunku do dotacji /od 0 do 4 pkt.l, w tym:
- udział własny i Środki z innych żródeł 0% - 10% - 0 pkt.
- udział własny i środkiz innych źródęł11% - 25% - 1 pkt.
- udział własny i środkiz innych Źródęł 26% - 50% - 2 pkt.
- udział własny i środkiz innych Żródeł 5I% - 75% - 3 pkt.
- udział własny powyżej 760ń w tym środkiz innych źrodęł- 4 pkt.
f) deklarowany wkład Izęczow, osobowy, w tym świadczeniawolontariuszy i pracę
społeczną członków / od 0 do 4 pkt.l, maksymalnie -24 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT
1.oferty które otrzymająw ocenie Komisji Konkursowej poniŹej
rekomendac.l i do dofi nansowania.

15 pkt., nie uzyskają

2.Burmistrz Boguchwały podejmuje ostatecznądecyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionych przęz Komisję Konkursowąrekomendacji, poprzez stosowne Zarządzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póŹniej niżw ciągu 10 dni od dnia wskazanego
w dziale VI.
4.Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji, stanowi
podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem.
5.Umowa określa warunki realtzacji zadania publicznego, zgodnie ze wzoręm umowy
okreŚlonym rczporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia l5 grudnia 2010
roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącychrealtzacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U z2\II,Nr 6, poz.
2s).

Ix. ZOBOWIĄZANIA oFERENTow
1 .oferent przed podpisaniem umowy zobowięuty jest do przedłoŻenia korekty realizacji
zadanta z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania harmonogramu

reahzacji zadania.
2.NieprzedłoŻenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotu zrealizacji zadania
publicznego a tym samym zprzyznanej dotacji.
3.Burmistrz Boguchwały moŻe odmówić podpisania umowy na realizację zadania
publicznego w przypadku:
a) utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
b) uj awnienia oko l iczno ści podwa ŻĄ ący ch wiaryg o dno śćpodmiotu.
4.oferenci ktorzy otrzymali dotacje narealizacjęzadan publicznych zobowięani są do
zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach,
plakatach zwięanych zrealizacjązadania zapisu : ,,Dofinansowano zbudŻętu Gminy
Boguchwała''.
5.Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowych realizowanych zadan, oferenci otrzymają
zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJT UMOWY
1 .Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakonczeniu realizacji zadania,
określonego w umowie nie mogą stanowiÓ podstawy do rozltczenia wydatków' w ramach
realizacjt zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działanta niefinansowe'
podejmowane przedrczpoczęciem realizacji zadania dla właŚciwej jego realrtzacii.

2.Niedozwolone jest podwójne finansowanie d. roz|iczenie wydatków w ramach rcaltzacii
zadanta publicznego, które zostały w całoŚci lub częŚciowo rozliczone w ramachrealtzacji
innego zadania.
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 nlŻ 10oń.
4.Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadaniapublicznego uważa się
za zachowany jeŻe|i nie zwiększy się o więcej niŻ 10Yo.

XI. ROZLICZENIE ZADANIA

1.oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdan z rea|tzaĄi zadan,
w terminach określonychw umowie' według wzoru określonego w Rozporządzentu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzolu ofeńy i ramowego
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadaniapublicznego otaz
wzoru sprawozdania z wykon ania zadania (Dz. U . 2 201 1 r, Nr 6, po2. 25).
2. Sprawozdanie z realizacjt zadanta obejmuje cały jego zakres, zarowno całkowity koszt
zadanta publicznego stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych' środków
finansowych z innych źrodełoraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy
i pracy społecznej członków), o których mowa w ust. 1 i 3. Rozliczeniu w ramach zadania
podlegajątylko takie działania i wydatki, które mieszczą się w czasookresie realizacjt zadania
publicznego' wskazanym w umowie. W zestawieniu faktur konieczne jest wyszczególnienie
wydatków poniesionych ze wszystkich żródęł tj. dotacji, środków finansowych własnych,
Środków finansowych z innych źrodełoraz wkładu osobowego. Do sprawozdania na|eŻy
obowiązkowo załączyć: listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, kopie umów'
publikacj e materiały promocyj ne.
3.W przypadku uchybień i błędów w złoŻonym sprawozdaniu oferent zostanie wezwany do
złoŻenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4.Burmistrz Boguchwały,na kazdym etapie realizacji zadaniapublicznego' ma prawo do
kontroli i oceny realizacji zadania objętego dofinansowaniem.
5.Kontrola obejmuje prawidłowośćwykonania zadania oraz wydatkowania Środków z dotacjt.
Kontrola moŻę być prowadzonaw trakcie lub po zakończeniu realizacji zadanta.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2014
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego

i wolontari acie (Dz. |J . 2014 r., poz. 1 1 1 8 z poźn. zm.) w roku 20 1 5 przekazano na realizację
zadań publicznych z dziedziny upowszechnianie kultury fizycznej i sportu kwotę 50 000 zł
(słownie: pięódziesiąt tysięcy złotych)

