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Uchwa³aNr. {~ / 2008
Zarz¹du Powiatu Bydgoskiego
z dnia ...4r..~~~~~
2008 r.

w sprawie:
og³oszenia otwartego
konkursu
ofert
nr
2/2009
na wykonanie zadañ publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2009 r. przez organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæpo¿ytku publicznego

O

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku
o dzia³alnoœcipo¿ytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸno zm), oraz Uchwa³y nr 222/XXXI/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym
w celu osi¹gniêcia zysku, na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadañ zleconych
(Dziennik Urzêdowy Woj. Kuj. -Porno Nr 19 poz. 267 z dnia 20 lutego 2006 r.)
uchwala, siê co nastêpuje:
§ 1. Og³asza siê otwarty konkurs ofert na wykonanie zadañ publicznych
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ Powiatu w 2009 roku przez organizacje
prowadz¹ce dzia³alnoœæpo¿ytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju
kultury fizycznej -za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæw temlinie 30 dni
od daty ukazania siê w prasie og³oszeniao otwartym konkursie ofert.

O

§ 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania
z realizacji zadania stanowi¹ odpowiednio za³¹cznik nr 1 i nr 3 do
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, z dnia 27 grudnia
2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207).
§ 4. Infomlacja o og³oszeniu konkursu zostanie zamieszczona
w dzienniku o zasiêgu regionalnym, w Biuletynie Infomlacji Publicznej
i na tablicy og³oszeñ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
najpóŸniejw dniu 24 grudnia 2008 r.
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§ 5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê StaroœcieBydgoskiemu.
§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Przewodnicz¹cy
Zarz¹du PowiatuBydgoskiego
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StarostaBydgoski
Kazimierz Krasowski

4.

Sprawdzonopod wzglêdem

O

formalno.
(:re','Jnym
BydgoszcZ,

dni;.)

1)(.12-.,.01./

R~;C~:NY

* Zmiany wymienionej ustawyzosta³yog³oszonew DZ. U. z 2004 r. Nr 64,poz. 593, Nr 116poz. 1203,Nr 210,poz. 2135,
z 2005 r. Nr 155poz. 1298 i Nr 169poz. 1420oraz z 2006r. Nr 94,poz. 651.
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11,03
Uzasadnienie
W zawi¹zku z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póŸnozm. ),
wspieranie oraz powierzanie zadañ publicznych mo¿e odbywaæ siê jedynie
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest podjêcie niniejszej uchwa³y.

O
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Za³¹cznik
do uchwa³ynr ~³p/2008
z dnia 4.l.:..~.2::.:.2008
r.

Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego
og³asza:
otwarty konkurs ofert nr 2/2009 na wykonywanie zadañ publicznych w zakresie kultury
fizyczneji sportuw 2009 r. przezorganizacjeprowadz¹cedzia³alnoœæ
po¿ytkupublicznego.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz.593,Nr 116, poz.1203)oraz uchwa³y Nr 222/XXXI/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 24 listopada 2005 r., Zarz¹d Powiatu Bydgoskiego og³asza otwarty konkurs
nr 2/2009 na organizacje nastêpuj¹cych zawodów sportowych (w terminach zgodnych z
Kalendarzem Imprez Sportowych Kujawsko-Pomorskiego Zwi¹zku Szkolnego):
C

1. Szko³yPodstawowe
D
ortu
Tenis sto³owyIn YWI ua ny

W sokoœæ
dotac.i
800 z³

2. Szko³yGimnazjalne
L .D
1 Tenis sto³o

I.

O

l.

W sokoœæ
dotac.i
800 z³

Termin i warunki sk³adania ofert.
W konkursiemog¹ braæudzia³nastêpuj¹cepodmioty:
-organizacje pozarz¹dowe nie bêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu

ustawy przepisów o finansach publicznych,

i nie dzia³aj¹ce

w celu

osi¹gniêcia zysku,

2. W przypadkuwyboru oferty, zlecenierealizacji zadanianast¹pi w trybie:
1) wsparciazadania,
2) powierzeniawykonaniazadania.
3. W konkursienie mog¹ braæudzia³upodmioty,które nieprawid³owowykona³yzleconelub
powierzonezadanialub nieprawid³oworozliczy³y dotacjeprzyznaneze œrodkówPowiatu
w 2006, 2007 i 2008 roku.
4. Oferty dotycz¹ce wspierania i powierzenia realizacji publicznych zadañ powiatu
w zakresiekultury fizycznej i sportunale¿ysk³adaæ
w kancelarii StarostwaPowiatowego
w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 1/3, pokój 24. -w zamkniêtych kopertach
w terminie 30 dni od daty ukazaniasiê w prasie informacji o otwartym konkursieofert.
O zachowaniu terminu decyduje data z³o¿enia oferty do wydzia³u lub data stempla
pocztowego.
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r:l/J)5. Ofertapowinna zawieraæw szczególnoœci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego
do realizacji,
2) termin i miejscerealizacji zadaniapublicznego,
3) kalkulacjê przewidywanychkosztówrealizacji zadaniapublicznego,
4) informacjê o wczeœniejszejdzia³alnoœci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê
w zakresie,którego dotyczyzadanie,
5) informacjê o posiadanychzasobachrzeczowychi kadrowych zapewniaj¹cych
wykonanie zadania, w tym o wysokoœciœrodkówfinansowych uzyskanych
na realizacjêdanegozadaniaz innychŸróde³,
6) deklaracjêo zamiarzeodp³atnegolub nieodp³atnegowykonaniazadania,
7) inne informacjedotycz¹ce wnioskodawcyoraz przedk³adanej
oferty,
8) inne informacjei dokumentywynikaj¹ce z druku wzoru oferty.
6. Do ofert nale¿ydo³¹czyæ:
a. aktualny statut lub inny dokument zawieraj¹cy informacje o zakresie
dzia³alnoœci podmiotu oraz wskazuj¹cy organy uprawnione do
reprezentacji (Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do ewidencji
prowadzonej w WEKiS nie musz¹ sk³adaæstatutu),
b. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z w³aœciwegorejestru
potwierdzony na ka¿dej stronie za zgodnoœæ
z orygina³em (odpis wa¿ny
jest 3 miesi¹ce od daty wydania),

@

c. sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok
upowa¿nione do reprezentowania podmiotu,

podpisane

przez osoby

d. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obejmuj¹ce bilans, rachunek
wyników, informacjê dodatkow¹ (w przypadku braku nale¿y do³¹czyæ
stosowne oœwiadczeniezawieraj¹ce podstawê zwalniaj¹c¹ z obowi¹zku
sporz¹dzania),
7. Oferty w zamkniêtych kopertach nale¿y sk³adaæna drukach stanowi¹cych za³¹cznik
nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznejw sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznegoi wzoru sprawozdaniaz wykonaniatego zadania,z dnia 27 grudnia 2005 r.
O

j

(Dz: U. nr ~64" poz. 2207~. Druki te, ~ tak¿e wzo~ sprawozdania z wyko~ania zadania
mozna pobIerac w WydzIale EdukacJI, Kultury I Sportu Starostwa PoWIatowego, ul.

Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, pok.420 lub ze strony internetowej
www.bip.powiat.bvdQ:oski.QI
zak³adkakonkursyna realizacjêzdañpublicznych.
8. Oferty z³o¿onepo terminie i zawieraj¹ce b³êdy formalne nieuzupe³nionew terminie
5 dni od dnia powiadomienia,zostan¹odrzuconez przyczynformalnych.
9. Oferty musza byæpodpisanei opieczêtowaneprzez oferenta, ka¿dy wniosek powinien
byæna sta³epo³¹czony z za³¹cznikami,
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadaniewinno byæwykonanedo 4 marca2009 r.
2. Zadaniewinno byæzrealizowanez najwy¿sz¹starannoœci¹,
zgodnie z zawart¹ umow¹
oraz z obowi¹zuj¹cymi standardamii przepisami,w zakresieopisanymw ofercie.
III. Wysokoœæ
œrodkówprzeznaczonychna realizacjê zadania w 2008 r.
1. Na realizacjêzadañw 2009 r., przeznaczasiê kwotê do 1600z³.Kwota ta mo¿eulec
zmianie.
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2. Podajesiê do wiadomoœci,
¿e sumadotacji wykorzystanychw 2008 roku na realizacjê
zadañprzezpodmiotywymienionew punkcie I ust. 1 wynios³a 55000z³
IV. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Komisja powo³anaprzez Zarz¹d Powiatu dokonuje wyboru ofert najlepiej s³u¿¹cych
realizacji zadaniai przedstawiaZarz¹dowi Powiatudo akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Mo¿liwe jest dokonywanie
rozstrzygniêæ
w kilku etapach.
3. Wybór ofert stanowi¹cych formê realizacji zadania, o którym mowa w punkcie I,
nast¹pi w oparciuo nastêpuj¹cekryteria:
b. celowoœæ
oferty, jej zakresrzeczowy, zasiêg i zgodnoœæ
z polityk¹ Powiatu
w zakresiekultury fizyczneji sportuoraz z niniejszymog³oszeniem,
c. posiadanie przez wnioskodawcê odpowiedniego doœwiadczeniaoraz
potencja³uludzkiego,ekonomicznegoi rzeczowego,
d. zgodnoœæ
oferty ze statutemi innymi dokumentamiŸród³owymidotycz¹cymi
oferenta,
e. osi¹gniêcia i doœwiadczeniewnioskodawcy w realizacji proponowanego
lub podobnegoprojektu,
f. ocenêrealizacji wczeœniejszych
edycji projektów, w tym ich liczbê i tradycje,
g. pozyskaniedo wspó³pracyi wspó³finansowaniaprojektu organówsamorz¹du
gminnego, powiatowego lub administracji rz¹dowej oraz innych partnerów
publicznychi prywatnych(dotyczyto podmiotów ubiegaj¹cychsiê o wsparcie
proponowanychzadañ),
h. posiadanie niezbêdnych zezwoleñ, upowa¿nieñ i decyzji wymaganych
przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadamidotycz¹cymi rodzaju
dzia³alnoœci
lub proponowanegozadania,
i. rodzaju i celowoœciplanowanychkosztów, w tym wielkoœcii celowoœci
wnioskowanej dotacji, porównanie jej z planowanymi dofinansowaniami
innych jednostek samorz¹du i innych podmiotów, a tak¿e z mo¿liwymi
do uzyskaniaefektamimerytorycznymii rzeczowymi,
j. rzetelnoœci i terminowoœci wykonywania i rozliczania innych zadañ
finansowanychz bud¿etuPowiatu.
V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastêpuje z odpowiednim
zastosowaniemprzepisówart. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) lub
innych w³aœciwych
przepisów.
2. Zarz¹d Powiatu przyznaje dotacje celowe na realizacjê ofert wy³onionych w
konkursie w trybie indywidualnych decyzji, od których nie przys³uguje tryb
odwo³awczy.
3. Wysokoœæ
przyznanejdotacji mo¿ebyæni¿sza,ni¿ wnioskowanaw ofercie. W takim
przypadku oferent mo¿e negocjowaæzmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofaæswoj¹ ofertê.
4. Zarz¹d Powiatu mo¿e odmówiæpodmiotowi wy³onionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy oka¿e siê, i¿ rzeczywisty zakres
realizowanegozadaniaznacz¹co odbiegaod opisanegow ofercie, podmiot lub jego
reprezentanciutrac¹ zdolnoœcido czynnoœciprawnych, zostan¹ ujawnione nieznane
wczeœniejokolicznoœcipodwa¿aj¹ce wiarygodnoœæ
merytoryczn¹ lub finansow¹
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oferenta lub poprzedniadotacja zosta³aŸle rozliczona lub nie zachowanotemlinu
rozliczenia.
VI. Postanowieniakoñcowe.
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarz¹d
Powiatu z przyczyn opisanychwy¿ej, Zarz¹d Powiatu mo¿e zarezerwowaneœrodki
przeznaczyæ
na inn¹, wy³onion¹ dodatkowoofertê, na og³oszenienowego konkursu
lub na realizacjê zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o dzia³alnoœci
po¿ytkupublicznegoi o wolontariacie.
2. Szczegó³owei ostatecznewarunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulujeumowa pomiêdzyZarz¹demPowiatua oferentem.
3. Wy³oniony podmiot jest zobowi¹zanypod rygoremrozwi¹zania umowy zamieszczaæ
we wszystkich drukach zwi¹zanych z realizacj¹ zadania (plakatach,zaproszeniach,
regulaminach, komunikatachitp.), a tak¿e w og³oszeniachprasowych,reklamach,
wykazachsponsorów,na banerach,infomlacji o tym, i¿ zadaniejest dotowaneprzez
Powiat Bydgoski. Infomlacje takie winny byæ równie¿ podawanedo publicznej
wiadomoœciw czasierealizacji zadania.
4. Dotowanypodmiot, który otrzymadotacjêz bud¿etuPowiatujest zobowi¹zanydo:
1) wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodkówotrzymanych na realizacjê
umowy,
2) dostarczenia na wezwanie Wydzia³u merytorycznego orygina³ów
dokumentów(faktur, rachunków)oraz dokumentacji,o której mowa wy¿ej,
celem kontroli prawid³owoœci wydatkowania dotacji oraz kontroli
prowadzenia w³aœciwejdokumentacji z ni¹ zwi¹zanej. Kontrola, o której
mowa wy¿ej, nie ograniczaprawa Powiatudo kontroli ca³oœci
realizowanego
zadaniapod wzglêdemfinansowymi merytorycznym.
Bydgoszcz,

grudnia 2008 r.
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