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Zarządzenie Nr 3!" zors

BURMISTRZA BoGUCHWAŁY

z onia Ż{, młrca 2018 roku

w sprawie ogloszenia otwart€go konkursu ofert na rea|izację zadań publicznych Gminy
Boguchwala w zakresie poliĘki społecznej w roku 20l8

Działając na podstawie art. 33. ust. 3 ustawy Z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2011 r',poz. 1875zezm')'art.ll ustawyzdnia24 kwietnia2003 r' o działalności pozytku publicznego
iowolontariacie(Dz.U.z20I8r.,poz.450zezm')orazUchwałyNrXLV|I|.614.2011 Rady Miejskiej
w Boguchwale z dnia 30 listopada 20l7 r. w sprawie uchwalenia 

'.Programu współpracy Gminy
Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2018'
zarządzam co następuje:

$1

l'ogłaszarn otwarty konkurs ofeń na realizację zadań publicznyclr Gminy Boguchwała w zakresie
poliĘki społecznej.

2'. Z|ecenie do realizacji Zadań o których mowa w ust. l odbędzie się poprzez ich wsparcie.

$2

Na realizację zadań wymienionych w $ l pkl. 1 przeznacza się kwotę w wysokości 14 000'00 zł
( słownie: czternaście tysięcy Złotych )

s3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

s1

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

ss

Zarządzenie wchodzi w życie z drriem podpisania.
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Załqcznik
do Zarzqdzenia Nr U.2018

Burntislrza BoguchwaĘ z dnia
I !- narca 2018 rokt

Ogloszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwala
w zakresie polityki spolecznei w roku 2018

I.CEL

Konkurs ofeft ma na celu wyłonienie podmiotów prowadzących działalnośó poż'y'tku publicznego
i udzielenię dofinansowania na realizację zadari publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki
społecznej skierowanej na wsparcie organizacji działających na rzecz rozwoju przeds iębiorczości'

II. ZADANIA KONKURSOWE

l. Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy.
2. Tworzenie warunków sprzy.iających rozwojowi przedsiębiorczości.

3 ' Wspieranie działalności gospodarczej mieszkańców i podmiotów z terenu Gminy.

III. ADRESACI KONKI]RSU

]. Konkurs skierowany jest do orgaliizacji pozarządowych ipodmiotów wymienionych w ań.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200] r- o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz' U.
z 2018 r., poz. 450 ze zm.)

2. Adresatem konkursu może byó podmiot' który działalność w zakresie wspierania przedsiębiorczośc3
ma zapisaną w swoim statucie.

rv. wYsoKoŚC ŚnooxÓw

Na realizację zadań planuje stę przeznacryć środki finansowe w wysokości l4 000,00 zł ( słorłnie:
czternaście tysięcy Złotych )

v. SPOSÓB PRZYGoToWANIA oRERTY

l ' ofeĄ należy przygotowywać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r w sprawie wzorów o1-ert

i ramowych Wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz Wzorów
sprawozdań z wykonania tychzadań(Dz. U. poz. 1300). Formularz ofefiy można pobraó ze strony
Urzędu Miejskiego w Boguchwale http://www.boguchwala'pl

2. ofeńy należy składać wraz z załącznikami

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

b) aktualny statut podmiotu,



c) Sprawozdanie finansowe it'neryłoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku
dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działa]ności'

d) oświadczenie o terminowym rozliczęniu się z dotychczas otrzymanych dotac.ji z jednostek
samorządowych.

Pouczenie:

Dopuszcza się możliwość złożenl,a' zamiast sprawozdania fi nansowego:

- informacji finansowej w przypadku gdy organizacja' która ze względu na tennin.
o którym mowa w art' 52 ust.1 w związktt Z ań.3 ust.l pkt. 9 Ustawy o rachunkowoŚci' nie ma

moŹliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składa infonnację finalrsową za ostatni rok
obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia lub

- sprawozdania z-łożonego do r.vłaściwego organu' ale jeszcze nie zatwierdzonego przez orgarl
zatwierdzający, o którym mowa w afi. 53 ust.1 w związku z aft. 3 ust. l pkt. 7 ustawy o rachunkowości.

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

4. Załączniki do ofeĘ winny być podpisane przez osoby reprezentujące podmiot:

l) w przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien
zawierać pełne imię inazwisko oraz pełnioną f'unkcję w reprezentacji podmiotu,

2) kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentll,

3) w przypadku gdy of'eńa podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie
potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć Stosowne pełnomocnictwa
Iub upoważnienia.

5. Podmiot rnoże Złożyć tylko jedną ofefię do konkursu. Złożenie przez oferenta więcej ofert
spowoduje, pozostawien ie wszystkich bez rozpatrzenia.

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

ustawy o działalności poż1.tku publicznego io wolontariacie.

7. ofertę złożoną do konkursu' która nie uzyskała dofinansowania' nie może poIrownie składać
w trybie określonym w art. l9a ustawy o działa]ności pożytku publicznego io wolontariacie.

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

a t poniesione przed data podpisania umowy.

b) z tytułu podatku od towarów usług,jeżeli of'erent ma prawo do jego odliczania"

c) z $łulu opłat i kar umownyclr,

d) związane Z nabyciem lub dzierżał'ą gruntów.

VI. TERMIN Rx ALIZACJI I SKŁADANIA OFERT

l. oferty należy składać do dnia 13.04.2018 roku.



2. Zadania mogą być rea|izowane w okresie od dnia podpisania umowy do 3 l grudnia 20 J 8 roku'

3. of'erty z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul' Suszyckich 33,

36-040 Boguchwała w Biurze obsługi KIienta w godzinach pracy urzędu' z clopiskiem na kopercie

,,Konkurs ofert _ realizacja zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w roku 2018''.
Liczy się data wpĘwu do Urzędu'

4. ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmtrje Bunnistrz Boguchwały na podstawie
rekomendac-ji przedstawionej przez komisję konkursową. Wyniki otwanego konkursu of'eft podaje się
do publicznej wiadomości. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie'

5. Skład Komisji Konkursowej, Zasadyjej pracy określa odrębne Zarządzenie Butmistrza Boguchwały.

6. Wybór ofefty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz meryłoryczno-finansową ofeĘ.

7. ocenie merytorycznej poddane zostaną wyłącznie ofefty, które w trakcie oceny fbmalnej nie Zostaną

odrzucone z następujących przy czy11'.

a) złoŹone na druku innyrr-r niż wskazany w nirriejszyrn ogłoszeniu,

b) złożone po terminie'

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

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

1) niemieszczące się pod względem mery'torycznym w rodzaju zadań wskazanych
w ogłosZen iu.

8. ofeĄ 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 wyznaczonym terminie, nie
dłuższym niż 5 dni' brakujących podpisów i dokumentów. W przypadku niezastosowania się do
wezwania' ofeńy zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

l. oceny formalnej wniosków dokona Komisja Konkursowa.

2' ofefta jest prawidłowa pod względem fbmalnyrn gdy spełnia następujące kryteria:

a) sporządzona jest na prawidłowym fonnularzu,

61 zloŻona u ol'reślon; m terminie.

c) zadanie jest zgodne z celami i załoŹeniami merytorycznynri konkursu,

d) ofefta została złożona pEeZ uprawniony podn-riot'

e) zawiera wszystkie wymagane zalączniki,

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



g) Złożone są oświadczenia, o których mowa na ostatniej stronie oferty, poprzez zakreślenie właściwych
pozycji.

h) zostala uzupełlriona o brakujące dokumenty i podpisy, w wyznao7onym tenninie.

3. of'efta rricspełnia-jąca kryteriów' o którycli mowa lv pkt 2 Zostanie odrztlcona z powodów formalnych'

4. oceny merytoryczno-finansowej dokona Komis.ja Konkursowa stosując następrrjące kryteria:

a) możliwośó realizacji zadania publicznego przez organizac-ję pozarządową lub podmioty
wymienione w aft' 3 ust. 3 ustawy o działalrrości pozy'tku publicznego i wolontariacie /0 do 4 pkt /,

b) proponowana jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioĘ określone w rat. 3 ust'3 będą realizować zadanie publiczne /0 do 4 pkt /'

c) rzetelność i tenninorvość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrł-manych środkół'na realizację
zadania l0 do 4 pkt /,

d) kalkulac.ja kosztów realizacji zadania / od 0 do zl pkt /,

e) deklarowany udział środków własnycl't i środkórv 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 innycli Źródeł 11% -25% - 1 pkt'
'udział własny i środki z innych Źródeł 26% - 50% - 2 pkt,
- udział własny i środki z innych źróc]eł 51% - 15%o - 3 pkt'
- udział własny powyżej 7 6Yo w tym środki z innych źródeł - 4 pkt

f) deklarowany wkład rzeczowy' osobowy. w tyn świadczenia wolontariuszy i pracę społeczrt4
członków / od 0 do 4 pkt /.

maksymalnie - 24 pkt

VIII. TRYB WYBORU OFERT

l . ofeĄ które otrzymają w ocenie Komisj i Konkursowej poniżej l 5 pkt" nie uzyskają rekomendacj i do
dofinansowania.

2. Burmistrz BoguchwaĘ pode|mrtje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadań spośród
przedstawionych przez Komisję Konkursową rekomendacji' poprZeZ stosowne Zarządzenie.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niŹ w ciągu 40 dni od dnia wskazanego w dziale
Vl pkt 1.

4. Zarządzenie Burmistrza Boguclrwały w sprał'ie wyboru ofeft i przyznania dotacji' stanowi podstawę
do zawarcia pisemncj umowy z podmiotem.

5. Umowa określa warunki realizacji zadania publiczrrego, zgodnie Ze wzoren] umowy określonyn
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z' dnia I] sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofeń i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji' zadań
publicznych oraz Wzorów splawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)..



Ix. ZoBoWIĄZANIA oFERENTow

l. Oferenci przed podpisaniern umowy zobowiązani są do przedłożetria kosztorysu realizacji zadania
z uwzg|ędnienienr kwoty przyznanej dotacji oraz dostosowania lrannonogramu realizacji zadania'

2. NieprzedłoŹenie ww. dokumentów oznacza rezygnację podrniottl z reaIizacji zadania publicznego
i r) m sam) rn z przyznanej dotacji.

3. Bunnistrz Boguchwały może odmówić podpisania Unowy na realizację zadania publicznego
w przypadku:

a) utraty przez podmiot zdo|ności do czynności prawnych'

b) Lrjawnien ia okoliczności podwaŹających wiarygodność podm iotu.

4. ofęrenci którzy otrzymali dotac.je na realizację zadań publicznyclr zobowiązani są do ZamiesZczania
we wszystkich ogłoszeniach, materiałach promocyjnych, drukach, reklamach, plakatach związanych
z realizacją zadania zapisu : .,Dofinansowano z budżetu Gminy Boguchwała''.

5. Wyłącznie do celów promocyjno-reklamowyclr realizowanych zadań' oferenci otrzymają zgodę na
wykorzystanie symboli Grniny Boguchwała: loga lub herbu.

X. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

l. Koszty poniesione przez oferenta przed rozpoczęciem ipo zakończeniu realizacji zadania'
określonego w umowie nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia wydatków, w ramach realizacji
zadania publicznego. Wyjątek mogą stanowić działania niefinansowe' podeimowane przed
rozpoczęciem realizacji zadania dla właściwej jego realizacji.

2. Nicdozwolone jest podwójne finansowanie tj. rozliczenie wydatków w ramach realizac-ji zadania
publicznego' które Zostały w całości lub częściowo rozliczone w ramach realizacji 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
kosńów o więcej niż 10%.

4. Procentowy udzial dotacji w całkowityll koszcie realizacji zadania publicznego uważa się za
zachowanyjeżeli nie zwiększy się o więcej niż 10%o.

XI. ROZLICZENIE ZADANIA

l. Sprawozdanie z realizacji umowy składa się osobiście lub przesyłką pocztową poleconą
w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin, uważa się za zachowany jeżeli
przed .jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elęktronicznego w rozunieniu
przepisów ustawy Z dnia l7lutego 2005 r. o infbnnatyzacj i działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub rradane w polskiej placówce
pocao\Ą ej operatora pu blicznego.

2. oferenci są zobowiązani do przygotowywania i składarria sprawozdań z realizacji zadan'
w terninach określonych w umowie, według wzoru okeślonego w rozporządzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoró}v olert



i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

3. Do sprawozdali rialeĄ obowiązkowo załączyć: listy uczestników, kopie umów' publikacje materiały
promocl jne.

4. W przypadku uchybień i błędów w złożonym sprawozdaniu oferent zostanie wez\ł'any do złożenia
korekty sprawozdania Iub uzupełnienia dokumentów.

5. Burmistrz Boguchwały, na każdym etapie realizacji zadania publicznego' ma prawo do korrtroli
i oceny realizacji zadania objętego dofinansorvaniem.

6. Kontrola obejnruje prawidłowośó wykonania zadania oraz wydatkowan ia środków z dotacj i. Kontrola
rnoże byó prowadzona w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania'

XII. INFORMACJA O DOTACJACH W ROKU 2017

Na podstawie trybu określonego w art. 1l ustawy Z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego iwolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) dofinansowano zadanie z dziedziny
polityki społecznej na kwotę 22 500,00 zł ( słownie: dwadzieścia dwa Ęsiące pięóset złotych)
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