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Zarządzenie Nr 6j l20l7

Burmistrza Boguchwały

z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwańegó konkursu ofert na realizację zadań pub|icznych w zakresie
ku|tury dla mieszkańców Gminy Boguchwała w 20l7 roku.
Działając na podstawie ań.l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpoży'tku publicznego

wolontariacie ( Dz. U. 20l6' l8l7 ) oraz tJchwaĘ Nr XXXI. 385.2016 Rady Miejskiej
w Boguchwale z dnia ]0 listopada 20l6 r'. w sprawie uchwalenia ,.Program u współpracy Gminy

io

Boguchwała z organizaĄami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar1. 3 trst.
3 ustawy z dn1a 24 kwietnia 2003 roku o poż1tku publicznym i o wolontariacie na rok 2017''
zarz ad tan co następuje:

sl
ogłaszam otwaIty konkurs of'eft rra realizację zadań publicznyclr w zakresie kultury dla mieszkańcow
Gminy Boguclrwała w 20l7 roku, w tym:

Gminy wspieranie inicjatyw
zmierzających do rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz umacnianie i rozwój działających
zespołów altystycZnych'
2. Wzbogacanie życia kulturalnego Gminy poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale,
konkursy, plenery i warsZtaty wykorzystujące Iokalny potencjał kulturotwórczy,
3. Kultywowanie lokalnej historii i tradycji oraz ochrony dóbr kultury,
4. Zwiększenie seniorom dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez.
1' organizowanie przedsięwzięć altystycznych wzbogacających ofeńę

s2
Na realizację zadań wymienionych w $

1

przeznacza

się lł' fbmie

wsparcia' kwotę W wysokości

34 000'00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych )

s3
Treśó ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s1
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu ds. kultury, spońu i spraw społecznych.

ss
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania'
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację znd^il z zakresu
kultury dla mieszkańców Gminy Boguchwala w 2017 roku
I.

CEL

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotu prowadzącego działalnośćpoż}tku
publicZnego i udzielenie dof'inansowania w fbrmie wspalcia na realizację zadania pub1icZnego
Gminy Boguchwała w zakresie kultury.

ll. S.ZCZEGDŁY ZADANIA KoNKURsowEGo
W ramach koŃursu przewiduje się realizację zadań pn.'.
organizowanie przedsięwzięó artystycznych wzbogacających olertę Gminy wspirranie
inicjatyw zmierzających do rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz umacnianie
i rozwój działających zespołów artystycZnych,
b) wzbogacanie życia kulturalnego Gminy poprzez proj ekty afiystyczne, w tym festiwale,
konkursy, plenery i warsZtaty wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy'
c) kultywowanie lokalnej historii itradycji oraz ochrony dóbr kultury,
1

.

a)

d) zwiększenie seniorom dostępu do usług ptlblicznych' dóbr kultLrry, imprez'

i stymulacja aktywnych form spędzania wolnego czasu
oraz popularyzacja amatorskiego ruchu afiystycznego.
4. Realizacja zadania o k1órym mowa w ust. 1 odbywać się będzie na terenie
Gmin1 Boguchrłala oraz poza.iej granicami.
5. Przy realizacji Zadania wymagane jest Stosowanie obowiązujących przepisów prawa.
6.osoby realizujące bezpośrednio zadania" winny posiadaó kwalifikacje odpowiednie do
wykonywanych działań, w ramach IealiZacji zadania publicznego.
2.

Celem zadania jest promowanie

III. ADRESACI

KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych
w arl. 3 ust. 3 ustawy z dnia Ż4 kwietnia 2003 r. o działalnościpożylku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.2016'Ż39)
2. Adresatem konkursu może być podmiot, który działalnośćw zakresie upowszechniania
1.

kultury ma zapisaną w swoim statucie.
IV.

wYSoKoŚC ŚRoDKÓw

Na realizację zadań planuje się przeznaczyć środkifinansowe w wysokości 34 000,00zł
słownie: ( trzydzieści cztery tysiące złotych )

v. SPoSÓB PRZYGoToWANIA oFERTY
l. oferty naleŻy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonymw rozporządzeniu

Ministra Rodziny, Pracy i PoliĘki Społecznej z dnia 17 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). Formularz oferty
można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Boguchwale http://www.boguchrł,ala'pl
2. ofefiy należy składać wraz z zalącznikami'.
a) aktualny (zgodny Ze stan€m fak1ycznym i prawnym) wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalnościpodmiotu
( potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz plawo do
zaciągania
zc:bowiązań fi nansowych przez podmiot),
b) aktualny statut podmiotu.
c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalnościpodmiotu za ubiegły rok lub
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 moż1iwośćzłoŻenia' zamiast sprawozdania finansowego:

informacji tinansowej w przypadku gdy organizacja, która ze względu na termin,
októrymmowaw art.52ust.1 wzwiązkuZart.3 ust.l pkt.9 ustawy o rachunkowości' nie
ma możliwościdołączenia sprawozdania finansowego, składa informac ję finansową za
ostatni rok oblotowy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia lub
- sprawozdania złożonego do właściwegoorganu, ale jeszcze nie zatwierdzonego
przez organ zatwierdzający, o którym mowa w ań. 53 ust. 1 w związku z ar1.3
ust. 1 pkt. 7 ustawy o rachunkowości.
_

Do oferty można dołączyćrecenzje lub rekomendacje mające znaczente przy ocenie of'erty.
Załączniki do oferty winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:
a) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiernymi, podpis
powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną |unkcję w reprezentacji podmiotu'
b) kserokopie winny być potwierdzone za zgodnośó z oryginałem na każdej stronie
3.
4.

dokumentu.

c)w

przypadku gdy o|eńa podpisana jest przez inne osobyniŻ wskazane w aktualnym
odpisie potwierdzającym wpis do Właściwejewidencji lub rejestru naleŻy dołączyć stosowne
pelnom ocn

luh uporł aŻnienia'
moŻe ZłoŻyćtylko jedną of'eftę

ic trł a

do konkursu. ZloŻenie przez of'erenta więcej oferl
pozostawienie
spowoduje,
wszystkich bez rozpatrzenia.
6. W przypadku złoŻenta ofer1y wspólnej, ofefta ta musi spełniać wymogi określone wart.
14 ust.2 ustawy o działalnościpoŹ1tku publicznego i o wolontariacie.
7. oferlę złoŻoną do konkursu' która nie uzyskała dof'inansowania' nie moŻe ponownie
składać w trybie określonym w afi. 19 a ustawy o działalnościpoŻytku publiczrrego
i o wolontariacie.
5.

Podmiot

VI' TERMIN REALIZACJI I SKŁADANIA oFERT

l. oferĘ należy skladać do dnia 07.06.2017 roku.
2. ot'eny z załączn\kami na|eży składaó w Urzędzie Miejskim w Boguchwale,
ul. Doktora Tkaczowa 134. 36-040 Boguclrwała w Biurze obsługi Klienta w godzinach
pracy urzędu, z dopiskiem na kopercie .,Konkurs of'ert w Zaklesie kultury dla

mieszkańców Gminy Boguchwała w 2017 roku''.
3. Liczy się data wpływu do Urzędu.
4. ostateczną decyzję w sprawie Wyboru olert podejmuje Butmistrz Boguchwały na

podstawie rękomendacji przedstawionej przez Komisję Konkursową. Wyniki otwafiego
konkursu o|ert podaje się do publicznej wiadomości. od podjętych decyzji nie przysługuje
odwołanie.
5. Skład Komisji Konkursowej' zasady jej pracy określaodrębne Zarządzenie Burmistrza
Boguchwały'
6. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę folmalną oraz merytolyczno-finansową oferly.
7' ocenię mer}torycznej poddane zostaną wyłącznie oferty' które w trakcie oceny formalnej
nie zostaną odrzucone z następLljących plzycZyn:
a) złoŻone na druku innym niż rł'skazany w niniej szym ogłoszeniu'
b) złoŻone po terminie'
c) dotyczą zadania, które niejest objęte celami statutowymi organizacji składającej oferlę,
d) złoŻone przez podmioty nieuplawnione, Zgodnie Z ogłoszeniem, do udziału w konkursie.
e) niemieszczące się pod względem mer}'torycznym w rodzaju zadań wskazanych
w ogłoszeniu.
8. of'efiy niekompletne, niepodpisane oraz niepotwierdzone za zgodńość z oryginałem na
wymaganych dokumentach lub kopiach dokumentów przez osoby uprawnione do
reprezentacji, mogą Zostaó warunkowo dopuszczone do konłursu po dostarczeniu lub
uzupełnieniu w Wyznaczonym terminie. nie dłuŻszym niŻ 5 dni' brakujących podpisów
i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do wezwania, ofefty Zostaną odrzucone
z przyczyn lormalnych.
9. Wybrane zadania realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
3 1 .1 2.201 7 roku.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
oceny formalnej wniosków dokona Komisja Konkursowa.
2. ocena fbrmalna wniosków:
2.1 oferla jest prawidłowa pod względem formalnym gdy spełnia następujące kryteria:
a) oferta sporządzona jest na prawidłowym fotmularzu,
b) oFer1a Złożonajest w określonymterminie'
c) oferla jest zgodna z celami i załoŹeniami merytorycznymi koŃursu,
d) of-erta została złoŻ,ona przez uplawniony podmiot,
e) oferla zawiera wszystkie w1magane zalączniki,
f) of'erta wraz z zalącznikami opatrzona jest datą oraz podpisami osób teprezentuj ących
podmiot (uprawnionymi statutowo bądź upoważnionymi w tym celu).
g) olena Zostala u7upełniona o brakujace dokumellty i podpisy. \Ą \Ą}Znaclonym terntinie.
Ż.2 oferta niespełniająca kryteriów, o których mowa w pkt.2.i' zostanie odrzucona
z powodów fbrmalnych.
3. oceny mer}tolyczno finansowej dokona Komisja Konkursowa Stosując następujące
1

.

kryteria:

moŻliwośćrcalizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalnościpoż1.tku publicznego i o wolontariacic
a)

/0 do 4 pkt./

proponowana jakości wykonania zac]ania i kwalifikacje osób przy rrdziale których
organizacja pozarządowa lub podmioty okreśIone w rat. 3 ust' 3 będą realizować zadanie
publiczne /0 do 4 pkt./
c) rzetelnośći terminowośćoraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
na realizację zadania l0 do4pkt./
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania lod 0 do 4 pkt./
e) deklarowany udział środków własnych i środków pozyskanych z innych Źiódeł

b)

w stosunku do dotacji /od 0 do 4 pkr./, w tym:
- rrdział własny i środkiz irrnych Źródeł 0% - 10%
- 0 pkt.
- udział własny i środkiz innych Źródeł Il% -Ż5% - 1 pkt.
- udział własny i środkiz innych Źródeł 26% - 50% - 2 pkt.
- udział własny i środkiz innych Źródeł 51% -75% _ 3 pkt.
- ućlział własny powyŻej 7 6%o w tym środkiz innych Źródeł - 4 pkt'

f) deklarowany wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
społeczną członków / od 0 do 4 pkt./, maksymalnic _ 24 pkt.

VIII. TRYB WYBORU OFERT
1

.

oferly' które otrzymają w ocenie Komisii Konkursowej poniŹej

pkt. nie uzyskają

15

omendacj i Jo dollnansoiłania'
Burmistrz Boguchwały podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji, poprzez stósowne Zarządzenie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie póżniej niŻ w ciągu 10 dni od dnia wskazanego
w dziale VI.
rek

2.

4. Zarządzenie Burmistrza Boguchwały w sprawie wybotu oler1 i przyznania dotacji, stanowi
podstawę do zawarcia pisemnej umowy Z podmiotem.
5. Umowa określawarunki realizacji zadania publiczrrego, zgodnie Ze wzorem umowy

określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej z rJnia 17
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)

lx. ZoBowlĄZANIA oFERENTÓw
oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłoŻenia korekty realizacji
zad,anta z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania hatmonogramu
1.

realizacji zadania.
2. Nieprzedłożeni ww. dokumentów oznacza rezygnację podmiotrr
publicznego a tym samym z przyznanej dotacji.
3.

Burmistrz Boguchwały może odmówić podpisania umowy

z

na

realizacjir zadania

realizację zadarria

publicznego w przypadku:
a) utraty przez podmiot zdolności do czynności prawnych,
b) ujawnienia okolicznościpodwaŻających wiarygodnośó podmiotu.
4. o1-erenci ktorzy Ótrzymali dotacje na realizację zadan plblicznych zobowiązani sądo
zamieszczania we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach'
plakatach związanych z rea\izacją zadania zapisu .'Dofinansowano Z budŻetu Gmin1
Boguchwała''.
5. Wyłącznie do celów promocyjno_reklamowych realizowanych zadań, oferenci otrzymają
zgodę na wykorzystanie symboli Gminy Boguchwała: loga lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1.Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji Zadania,
określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatkó\ł, w ramach
realizacji zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe'

podejmowane przed rozpoczęciem realizacji Zadania dla właściwejjego realizacji.
2. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realiżacji

zadania, które zostały w całościlub częścioworozliczone w ramach realizacji imego 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 niŻ 10oń.
'ł. Procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji zadania publicznego uwaŻa się
za zachowany jeŻeli nie zwiększy się o więcej niŻ 10oń.

XI. RO ZLICZENIE ZADANIA

oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składania sprawozdań z real1zacji zada!|,
w terminach określonychw umowie, według wzoru określonego w rozporządzeniu
Ministra Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 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 realizac1i zadania obejmuje cały jego zakres, zarówno całkowity koszt
zadania publicznego, który stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych,
środków finansowych z innych żroc]ełoraz wkładu osobowego (w tym świadczeń
wolontariuszy i pracy społecznej członkórł'). Rozliczeniu w ramaclr zadania podlegają tylko
takie działania i wydatki, które mieszczą się w czasookresie realizacji zadania publicznego'
wskazanym w umowie. W zestawieniu laktur konięczne jest wyszczególnienie wydatków
poniesionych ze wszystkich Źródeł tj. dotacji. środków finansowych własnych, środków
finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego. Do sprawozdania naleŻy
obowiązkowo załączyć: listy uczestników, kopie umów, publikacje' materiały promocyjne.
3. W przypadkrr uchybień i błędów w złoŻonym sprawozdaniu ofęrent Zostanie wezwany do
1.

złoŻenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentów.
4. Burmistrz Boguchwały, na kaŻdym etapie realizacji zadania publicznego, ma prawo do
kontroli i oceny realizacji zadania objętego doflnansowaniem.
5.Kontrola obejmuje prawidłowośćwykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji'
Kontrola moŻe być prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania.

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2016
podstawie ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpoŻytku publicznego
io wolontariacie (Dz.U.20l6. 1817) w roku 2016 przekazano na realizację zadań
publicznych z tlziedziny kultury kwotę 59 586'00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć

Na

tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześćzłotych)
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