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w ZAKRESIE WSPIERANIA I I]POW§ZECHNIANIA KIIITI,RY F,IZYCZNEJ
I.

KONKURS JEST OGŁOSZONY NA PODSTAWIE:

l.

art. 1l ust. 1 i ż onz art. 13 ustawy z dnia 24 kwi,etnia 2003 roku o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dzl. U. z2020 r. poz. 1057 ze zm).
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach prrblicznych (Dz. U. z 202I r. po,z. 305 ze
zm);

Uchwała Nr XLVI/235|202I w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czamy
Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innynri podmiotami prowad:zącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022,
4. Rozporządzęnię Przęwodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 pńdziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadń publicznych oraz wzorów sprarvozdań z wykonania tych zadal1, (Dz. IJ.
z2018 poz.2057).
a

J.

II.

ADRESACI:

W otwartym koŃursie ofert mogą uczestniczyć orgtlnizacje pozal:ządowe <rraz inne podmioty
prowadzące działalnośćpożytku publicznego wymienione w art.3, ust. 3i ustawy z dnia 2|.4
kwietnia ż003 r. o działalnościpożytku publiczrrego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz.U. z2020 r.,poz. 1057 ze zm.) które spełniają następujące warunki:

1.

2.
3.
4.

w ramach działalnościstatutowej prowadzą działania objęte konkursem
zarrtierzają r ęalizow aó zadania na rzecz mieszkariców Gminy C zarny B,5r,
dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realiztĄi zadania,

zapewniają wysoką jakośó wykonania danego zadania

III.

CELE REALIZACJI ZADAI{IA

1.

Celem głównym zadńkonkursowych jest:
1) poprawa kondycji ftzycznej i psychicznej mieszkńców gminy poprzez uczestnictwo,
wę wszelkich formach aktywnośc i ftzy cznęi.

2. Oferty, składane w przedmiotowym konkursie powinny:
1) zakJadaó współdziałanie mieszkńców Gmi,ny Czarny Bór, dziękii któremur możlilve
jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
2) wynikaó z konkretnych potrzeb mieszkńców Gminy Czarny Bór w zakresie kultury
fizycznej i sportu.
3) posiadaó określone cele szczegółowe, drrbrze zaplanowane clzińania, rczultaty
i rozsądne koszty rea|izacji,

4)
IV.

umiejętnie i
i finansowe.

w sposób przemyślanyangźvować zasoby lokalne, społeczne, ludzkię

FORMA REALIZACJI ZADANIA

Wspieranie

V. RODZAJ§ ZADAN l,

W

WYsoK

PRZEZNACZONYCH NA ICH REALLZA

PUBLICZNYCII

Zadania i wysokośćprzęznaczonych środków przeznaczonych na realizacjq::

1. Propagowanie kultury fizycznej poprzez organżację imprez spońowych
o charakterze regionalnym, ponadregionalnyrn, ogóInopolskim
29.000,_

i międzynarodowym-

VI. TERMIN I WARUNKI REA1;'IZACf,I ZADANIA:

1. Do

konkursu zgłaszane mogą być zadania, których realizacja mieścisię pomięclzy dniem
08.06.2022 r., a dniem 3|.12.2022t.
) Szczegółowe terminy realizacji zadń określone zostaną w um.owie.
J. Czas realizacji powinien obejmować okres pr:lygotowania i przeprc|wadzęnia zadartia.
Nalezy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatnościza faktury oraz dokumenty
księ gowe doty czące proj ektu.
4. Zadanie może ręalizować oferent, który prowaclzi w sferze zadania objętego koŃursem
działalnośónieodpłatną i/lub odpłatną pożytku publicznego, ktćlrej zakres zosl"ń
wyodrębniony w statucie lub innym akcie wewnętrznym.
5. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zlniany, rrzupełnienia i ośrłliadczenia
składane w związku zzawartą umową będą wynragały pod rygorem nielwaźnoścjizawarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i będą mogły byó dokonlywane rłl zakresie
niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty oferenta,
6.

W okresie realizacji

zadania oferent może dokonywać następujące zlniany,
z zastt zeżeni em spełn tania łączni e po niż szych warunków
a) przesuwanie wydatków pomiędzy jednostkrrwymi pozycjami kosźorysu lł ramach
kżdego dzińania bez limitu, przesunięcia mogą powodowlć zlikvridowan,ie
jednostkowych pozycji kosztorysu w ramach kaz:dego dzińartj.a,
b) przesuwanie wydatków pomiędzy poszczególnymi dzińałliami z z,achowaniem limitu
20%o, przesunięcia nie mo gą powodować zlikwidowania całe go dzińania,
c) przesunięcia nie mogą zwiększyć wysokości kosźów admilristracyjnych
Oferenci, których oferty zostaną wybrane vl otwartym konkursitl ofert oraz bęrlą
realizowaó zadanie publiczne zobowiązani są do udostępnialria inforrnacji publicznej na
zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dz;iałalnościipożytku
:

7.

publicznego i o wolontariacie.

8.

Na oferencie spoczywa obowiązek spełnieniar wszystkich wymogć,w prawrrych przy
realizacji zadania, w tym dotyczących ewenlualnej organizacji ir.prez, jŃ;, równięż
pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń, zgód. Oferent w całości
odpowiada

za

prawidłową rea|izację za<laria będącego pritedmiotern oferty

o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawi<lłowe tenninowe poniesienie
związany ch z nim ko sztów.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Bór po zapoznaniu s:ię z rekomendacją
Komisji KoŃursowej.
2. PostęPowanie konkursowe odbywać się z uulzględnieniem zasad przyzllawuria dotacji
okreŚlonych w ustawię z dnia24 kwietnia2003 roku o działalnościpożytku purblicznego
i o wolontariacie.
J. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparciar realizacji zadanla.
Dofinansowanie nie moze przel<raczać 80 o,/o całkowitych kosźów zadanjl,a. Wkład
własny finansowy oferenta nie może być mniejszy niż SYo cńkowitych kosztów zadania.
4. WÓjt Gminy Czamy Bór może udzielió dotacjii mniejszej niż wnioskowana. \\rarunkiem
zawarcia umowy w tym przypadku jest prze:dstawienie zaktua|izo,wanego l:osztorysu
rcalizacji zńartia i harmonogramu (w przypadku jeślito konieczne'), p|,zy zaphowaniu
Podstawowych celów merytorycznych orv wartości procento.nrych określonyr:h
powyzej.
5. Kosźy związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed podpisanie]m rrmowy
nie będą pokrywane ze środków dotacji. Kosźy powstałe przed datą podpisania umowy,
a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą byt! poĘte
ze środków własnych Oferenta.
1. KoŃurs rozstrzyga Wójt Gminy Czarny

VIII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT:

1.

Oferent zobowiązartv jest do złożęniaoferty zgodnie z wymogami określonyrni
w Rozporządzeniu Przewodniczącęgo Komitettr Do Spraw llożytku llublicznego z dnia
24 pńdziernika 20l8 r. w sprawie wzorów ofertli ramowych wzorów umćlw doĘczących
realizacji zadń publicznych oraz wzorów spra,wozdń z wykonania tych zadań (Dz. lJ.
z 20l 8r. poz. 20 57). Oferty na\eży ńoży ć opatrz;one nazw ą zadania (neleĘ wpir;ać nazw ę

zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego orazrłłasny tytuł projektu).
Oferty powinny spełniać wymogi określonew art. 14 ustaw1, z dnia 2)4 kwietnia 2003 r.
o dzińalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zot;tac wypełnione. W przypadku, gdy da:ra
pozycja oferty nie odnosi się do oferenta lrrb zadania publiczne13o, należy wpisać
,,nie dotyczy". Nalezy również wypełnió (przez dokonanie odpolłiednich skreśle.ń)
oświadczeniaznajdujące się na końcu ofeńy.
4. Realizatorem zadania możę być oferent, ktr5ry dysponuje wykwalifikowaną kadrą
uczestniczącą w realizacji zadania.
2.

5.

Nalezy obowiązkowo wypełnió tabelę w częściIII pkt 6 oferty pn. ,,Dodatkowe

informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego". Rekonrendowane jest
by wykazać wskźniki policzalnęlmierzalnę. Muszą one być spójne z opisem zal<ładanych
rezultatów zpkt 5 częściIII formularza
6. Oferent w częściIV.2 oferty powinien podarl wszystkie .niezbędnrl dare osób jakie
rcalizują zadanie tj. informacje tylko na temat kwalifikacji bez podawania danych
osobowych.

7. W

sYtuacji, gdy oferent wnosi do rcalizacji zadania publicznego wkład .w postaci
Świadczenia pracy wolontariuszylpracy społecznej człoŃów organizlcji koniecznie jest
prze str ze garti e następuj ących warunkó w

:

1) zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza nnuszą byó
okreŚlone w porozumieniu zawartym zgodnię z art.44 ustawy o d:ziałalnościpozytku
publicznego i o wolontariacie,
2) wolontariusz/członek organizacji powinien posiadać kwalifikacje i spełniaó ,*ymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanyoh świadczeń, jeżeliob,owiązek posiadania
takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wym,agń wynika z odrębn;rch przepisów.

8.

9.

Prawidłowo wypełniony formularz oferty musi być podpisany ptzez osoby ullrawnione
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem do Krajowego Fi.ejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji.
Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątk.ami imiennymi, podpis musi być złożony
pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaz:naczeniem pełnionej ftrnkcji.

l0. Do oferty należy zńączyó obligatoryjnie następurjące dokumenty:
a) oświadczenie oferenta - dostępne do pobrania w t}IP Urzędu Gminy o:
1) byciu właścicielemrachunku bankowego o numęrze oraz zob<>wiązanirr się do utrzymania

tego rachunku, nie krócej niZ do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gmirrą Czamy

Bór

2) zapoznaniu się z treściąogłoszenia koŃursowego.

z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, pot,wierdzone
oryginałem, opatrzone aktualną datą, pieczęcią oraz; podpiselm osolry
upowżnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządołej
lub podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
c) klauzulę informacyjną dotycząca przetwatz:,ania danych osoborvych w zńązku
zezłożęnięmofertynarealizacjęzadaniapublicznep;o.
b) kopię aktualnego odpisu

za

zgodnoŚĆ

z

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty wraz

Urzędu

z wymaganymi załącznikami należyskładaó osobiście w ]Biurze Pcldawczym
pośrednictwem poczty na adres: |Jrząd G:miny Czamy Bór

Gminy lub za

ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór.
2. Oferty wraz z zńącznikalrti należy składaó w krrpercie lub teczce ze ,,łskazaniem nazwy
zadania.
3. Oferty na|eży składaó w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 c:zerwca 2022 roku
do godz. 16.00.
4. W ptzypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzr7du Gmirry Czarny
Bór a nie data stempla pocztowego;
5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
6 . Zło żenie o ferty ni e j e st równoznac zne z zapewnieniem przy znania dotac. j i.
7. Złożone oferty podlegają weryfikacji formalnej i opinii merytorycznej.

L

ZłożoneofertY Podlegać będą ocenie formalnej

w niniej szym ogłoszeniu.

w

oparciu

o

wymagania wskazanę

2, W PrzYPadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie merytorycznej pracownik
merYtorycznY zajmującY się obsługa konkursu wzywa osoby wskazane w c,ibrcie-do
składania
do
uzuPełnienia
braków
formalnych
w
terminie
ostatecznym,
nie
dhrls
zym niz
Yrj{ni,eń,
3 dni od daĘ przekazania informacji o ich wystąpierriu.
3,_W lmach uzuPełniania braków formahyóh dopuszcza się dostarczęnie błakującego
załącznika lub PoPrawienie błędu rachunkowego, nie ma natomiast możlilvości
dokonfi;i"
zmian i uzupełnień treści oferty.
4. Odrzuca się oferty i pozostawiabezrczpattzenia:
a) złożonepo terminie,
b) zawierające braki formalne nieusunięte przezoferenta w
Wznaczonym terminie,
c) dotYczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi orgarńzicji s,kładające.j
ofertę,
d)
ustawowo
nieuprawniony
lCo
Przęzpodmiot
wŻięcia
udziału
w
t<ontuisie,
Vł,oZon9
e) którYch zakres merytoryczny jest niezgodny z zakresem zadania podanym w ogłoszen.iu
o konkursie,
f) Y kórYch wYsokośó wnioskowanej kwoty dotacji przehacza kwotę: ptzęzna.czoną na
realizację zńania, wskazaną w ogłoszeniu o kÓŃursie,
g) w których brak zachowania wartości progów procentowych wskazanych
w ogłoszeniu.
5. Do ocenY merytorycznej dopuszczu się
ĘłącŻnieofertyspełniające wynrogi'formalne.
6. OcenY ofert dokonuje komisja konkursowa, któ:Ę tryb-powciły**iu i -zasady działania
określizarządzenie Wójta Gminy.
7 . przy ocenie merytorycznej ofert stosowanę będą następujące
kryteria:
Lp.
1

Definicia k
Możliwośćrealizacji zadania publicztego prze, ore.errń;

a)
b)

,)

doświadczenie oferenta w realizacji zadań po,dobnego tyDu

rzeczowego zadania:

a)przejrry sta konstrukcj a ko sźory su
b) adekwatność kosźów do założonych działań
ProPonowana jakośćwykonania zadania i kwalifikacji
będzie realizować zadanie publicme:

a)

b)

c)

d)
e)
0
g)
5.

w-tyfi6lesieniu do

,zakres.

@ofere"t

re@i

a)

6.

0-10 pkt

0-10 pkt

uzasadnione potrzeby realizacji projektu, określnie celu, efbktów i poziomu
rezultatów,
cry działania są związane z celami i rezultatanri projektu,
spójność, realnośćrealizacji projektu prry zap.roponowanym harmonogramie,
zasadność wydatków
spodziewane efeĘ realizacji zadaniapubliczrrego,
zgodność dzińań z opisem grupy adresatów,
kwalifikacje i doświadczenie osób uczestniczących w realizacj i zadń.

Planowany udział wkładu własnego finansowego ni
Planowany wkład osobowy, w tym:
świadczenia wolontariuszy,
b) praca własna członków

4.

0-5 pkt

potencjał organizacyjny

Kalkulacja kosżów realizacji zadania publicznego,

J.

punktacia

Ana|iza i ocena zleconych zadń publicznych ońrerrta, ktOre w tataa pop*ednicł,
realizował, biorąc pod uwagę rzetelnośći terminowość oraz sposób rozliczenia środków
na ten cel.

SUMAPUŃKTÓW

1-5 pkt
0-5 pkt

0-5 pkt

4o

8, Po zaPoznaniu się z ofertami,

Komisja Konkurso,wasporządza protokół z posiedzeniawriu
wg
w/w
kryteriów
oraz propon,owaną w}sok-oscią dotĘi.
ĘtzYznanąPuŃtacją
9. Minimalna wYmagana liczba punktów upiawriających- do otrz}mania dotacji wynosi
25 puŃtów.
10. Po zakończęniu Procedury koŃursowej
, decyzję o wyborze oferty ipr:zyznaniu dotacji
podejmie Wójt Gminy Czarny Bót.
11. DecYzja o wYnikach koŃursu jest ostateczna i nie przysługuje od
niej rrdwołanie.
12.RozstrzYgnięcie koŃursu i wybór ofert nastąpi do 10 dni io|oczych o,c terminu
składarria
ofeń.
l3. oferty wrazzzałącznikarti nie będą zwracane c)ferentom.

)(r. WYsoKośC

śnoorffiffiz^cĘ

z^D^

TEGO SAMEGO RODZAJU, CO BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO

KONKURSU, W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONI(URSU OF'ERT
I WROKU POPRZEDNIM
WYsokoŚÓ dotacji przyznanych przez Gminę Czarny bór na realizacjęl zadń z; obszaru
wspierania kultury fizycznej i sportu w roku poprzednim nazadanie
,,ProPagowanie kultury fizy cznej poprzez organizacj ę imprez sportowych o charakterze
regionalnYm, ponadregionalnym, ogólnopolskim i m.iędrfna.odowyń'pr.yrnano w 202l r.
środki w wysokości l5.000 zł.

xII. woJT GMINY CZARNV BÓR ZASTRZE(}A soBIE PrRAwo Do:
Odwołania koŃursu bez podaniaprzyczyny.
2. Zmiany wysokości środków publicznychnarealizację zadaniaw trakcie trwania konkursu.
3. Negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu rcalizacji za<lania oraz zakresu
rzęczowego zadania.
4. Negocjowania warunków i kosźów realizacji zadania oraz dofinansrrwania niepełnego
zakresu zńania w przyj ętych ofertach.
5. Możliwościwyboru jednej oferty w ramach środków finansowych przeznaczonyoh
narealizację zadń.
6 . P rzęłożenia terminu r o zstr zy gni
ęci a konkursu.
1.

CzarnyBór, dnia ...?0Ł.:fr5,

tl
WóJ,

czA

