UchwaiaNr.3?./.^
Zarz^du Powiatu Bydgoskiego
z dnia 4v£>.. .*?»ir «3.. 2012 r.

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2012
na wykonanie zadan publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2012 r. przez organizacje prowadz^ce dzialalnosc pozytku publicznego
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2010 Nr 234
poz.1536), oraz Uchwaly nr 222/XXXI/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie trybu postejpowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych i nie dzialajajcym
w celu osiaj2£iie_cia zysku, na cele publiczne zwia^zane z realizacja_ zadan
powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadan zleconych
(Dziennik Urz^dowy Woj. Kuj.-Pom. Nr 19 poz. 267 z dnia 20 lutego 2006 r.).
uchwala, si£ co nastgpuje:
§ 1. Oglasza si§ otwarty konkurs ofert na wykonanie zadan publicznych
zwiajzanych z realizacja^ zadan Powiatu w 2012 roku przez organizacje
prowadza^ce dzialalnosc pozytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju
kultury fizycznej - zaiapznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Oferty w zamkni^tych kopertach posiadaja_cych oznaczenie:
„ OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2012 NA REALIZACJ^ ZADANIA
PUBLICZNEGO W ROKU 2012 Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"

nalezy skladac w terminie 30 dni od daty ukazania si^ w BIP informacji
o otwartym konkursie ofert.
§ 3. Wzor oferty realizacji zadania publicznego oraz wzor sprawozdania
z realizacji zadania stanowia^ odpowiednio zalapznik nr 1 i nr 3 do
rozporzajizenia Ministra Pracy i Poliryki Spolecznej w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania.
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, z dnia
15 gradnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 nr 6, poz. 25).
§ 4. Informacja o ogloszeniu konkursu zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego i na tablicy ogloszen najpozniej w dniu 15 marca 2012 r.

§ 5. Wykonanie Uchwafy powierza sie Staroscie Bydgoskiemu.
§ 6, Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie
-.;• Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
pubEcznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 z pozn. zm.),
wspieranie oraz powierzanie zadan publicznych moze odbywac si§ jedynie po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
W zwiazku z powyzszym konieczne jest podj^cie niniejszej ucnwaly.
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zdnia
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Zarz^d Powiatu Bydgoskiego
oglasza:

otwarty konkurs ofert nr 5/2012 na wykonywanie zadan publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadza_ce dzialalnosc pozytku publicznego.
Na podstawie art. 11 ust. 2 I art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.) oraz
uchwaly Nr 222/XXXI/2005 Rady Powiafu Bydgoskiego z dnia 24 listopada 2005 r.,
Zarza_d Powiatu Bydgoskiego oglasza otwarty konkurs nr 5/2012 na organizacjg
nastejpuja^ch zawodow sportowych (w terminach zgodnych z Kalendarzem Imprez
Sportowych Kujawsko-Pomorskiego Zwia_zku Szkolnego):

1. Unihokej dziewczat i chlopcow szkol podstawowych i gimnazjalnych - 900 zl,
2. Mini Pilka R^czna dziewczat szkol podstawowych - 800 zl,
3. Mini Pilka Reczna chlopcow szkol podstawowych - 800 zl.

I. Terrain i warunki skladania ofert.
1. W konkursie moga_ brae udzial nastejpujace podmioty:
- organizacje pozarzajdowe nie b?da_ce jednostkami sektora finansow publicznych,
w rozumieniu ustawy przepisow o finansach publicznych, i nie dzialajape w celu
osiajmi§cia zysku,
2. W przypadku wybora oferty, zlecenie realizacji zadania nastajpi w trybie:
1) wsparcia zadania,
2) powierzenia wykonania zadania.
3. W konkursie nie moga_ brae udzialu podmioty, ktore nieprawidlowo wykonafy zlecone lub
powierzone zadania lub nieprawidlowo rozliczyly dotacje przyznane ze srodkow Powiatu
w 2009, 2010 i2011 roku.
4. Oferty dotycza_ce wspierania i powierzenia realizacji publicznych zadafi powiatu
w zakresie kultury fizycznej i sportu nalezy skladac w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 3, pokqj 448 - w zamknietych kopertach
posiadajacych oznaczenie: ,,OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2012 NA REALIZACJE_
ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2012 Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"
w terminie 30 dni od daty ukazania si§ w BIP informacji o otwartym konkursie ofert.
0 zachowaniu terminu decyduje data zlozenia oferty do wydzialu lub data stempla
pocztowego.
5. Oferta powinna zawierac w szczegolnosci:
1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacje; przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego,
4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladaja_cego oferty
w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publiczne,
5) informacj^ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaja_cych
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokosci srodkow
finansow)/'ch na realizacj§ danego zadania pochodza_cych z innych zrodel,
6) deklaracj? o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego w}'konania zadania,
7) inne informacje i dokumenty wynikaja_ce z druku wzoru oferty.
6. Do ofert nalezy dol^czyc:
a. aktualny statut lub inny dokument zawieraj^cy informacje o zakresie
dziaialnosci podmiotu oraz wskazuj^cy organy uprawnione do
reprezentacji (Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do ewidencji
prowadzonej w WEKiS nie musz^ skladac statutu),
b. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z wlaisciwego rejestru
potwierdzony na kazdej stronie za zgodnosc z oryginalem,
c. sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania podmiotu,
d. sprawozdanie fmansowe za ostatni rok obejmuj^ce bilans, rachunek
wynikow, informacjf dodatkowq. (w przypadku braku nalezy dol^czyc
stosowne oswiadczenie zawieraj£jce podstawf zwalniaj^c^. z obowiajzku
sporz^dzania),
7. Oferty w zamknietych kopertach nalezy skladac na drukach stanowia_cych zala_cznik
nr 1 do rozporzajizenia Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej w sprawie wzoru oferty
1 ramowego wzoru umowy dotyczapych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania, z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 6, poz. 25).
Druki te, a takze wzoiy sprawozdania z wykonania zadania mozna pobierac w Wydziale

Edukacji, Kultury i Spoitu Starostwa Powiatowego, ul.Konarskiego 1-3, 85-066
Bydgoszcz, pok. 419 lub ze strony internetowej www.bip.powiat.bydgoski.pl zakladka
konkursy na realizacj^ zadan publicznych.
Oferty zlozone po terminie i zawieraja_ce ble_dy formalne nieuzupetnione w terminie
5 dni od dnia powiadomienia, zostana_odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Oferty musza_ bye podpisane i opieczetowane przez oferenta, kazdy wniosek powinien
bye na stale pola_czony z zalajsznikarni,
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno bye wykonane do 31 gradnia 2012 r.
2. Zadanie winno bye zrealizowane z najwyzsza_ staraiinoscia^ zgodnie z zawarta_ umowa_
oraz z obowia_zuja_cymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
III. Wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacjg zadania w 2012 r.
1. Na realizacj^ zadan w konkursie ofert 1/2012 i 2/2012 przeznaczono kwot£ 37 200 zl.
Kwota ta moze nlec zmianie.
2. Podaje si§ do wiadomosci, ze suma dotacji wykorzystanych w 2011 roku na realizacje_
zadan przez podrnioty wymienione w punkcie I ust. 1 wyniosla 41 000 zl.
IV. Zasady, tryb i kryteria >vyboru ofert.
1. Komisja powolana przez Zarzaji Powiatu dokonuje w}'bora ofert najlepiej shiza_cych
realizacji zadania i przedstawia Zarzajdowi Powiatu do akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygni^cie konkursu nastajii nie pozniej niz w ci^gu
30 dni od ostatniego dnia prz^jmowania ofert. Mozliwe jest dokonywanie
rozstrzygrii^c w kilku etapach.
3. Wybor ofert stanowia_cych form^ realizacji zadania, o kt6r}Tn mowa w punkcie I,
nastapi w oparciu o nast§puja_ce kryteria:
a. celowosc oferty i jej zakres rzeczowy,
b. zasi§g i zgodnosc z politykq. Powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu
oraz z niniejszym ogtoszeniem,
c. posiadanie przez wnioskodawc? odpowiedniego doswiadczenia oraz
potencjalu iudzkiego, ekononiicznego i rzeczowego,
d. osiajgni^cia i doswiadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego
lub podobnego projektu,
e. ocen§ realizacji wczesniejszych edycji projektow, w tym ich liczb§ i tradycje,
f. pozyskanie do wspolpracy i wspolflnansowania projektu organow samorzajiu
gminnego, powiatowego lub administracji rza_dowej oraz innych partnerow
publicznych i prywatnych (dotyczy to podmiotow ubiegaja_cych si§ o wsparcie
proponowanych zadan),
g. posiadanie niezb^dnych zezwolen, upowaznien i decyzji wymaganych
przepisarni prawa lub innymi przepisami i zasadami dotycza_cymi rodzaju
dzialalnosci lub proponowanego zadania,
h. rodzaju i celowosci planowanych kosztow, w tym wielkosci i celowosci
wnioskowanej dotacji, porownanie jej z pianowanymi dofinansowaniami
innych jednostek samorza_du i innych podmiotow, a takze z mozliwymi
do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
i. rzetelnosci i terminowosci wykonywania i rozliczania innych zadan
finansowanych z budzeru Powiatu.

V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastejpuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisow art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialamosci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 z pozn. zm.)
lub innych wlasciwych przepisow,
2. Zarzaji Powiatu przyznaje dotacje eel owe na realizacj? ofert wylonionych
w konkursie w trybie indywidualnych decyzji, od ktorych nie przysluguje tryb
odwolawczy,
3. Wysokosc przyznanej dotacji moze bye nizsza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent moze negocjowac zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofac swojq. oferte,
4. Zarzaji Powiatu moze odmowic podmiotowi wylonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaze sie_, iz rzeczywisty zakres
realizewanego zadania znaczapo odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utraca^ zdolnosci do czynnosci prawnych, zostana^ ujawnione nieznane
wczesniej okolicznosci podwazajax;e wiarygodnosc merytoryczn^ lub finansow^.
oferenta lub poprzednia dotacja zostala zle rozliczona lub nie zachowano terminu
rozliczenia.
VI. Postanowienia koncowe,
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarzaji
Powiatu z przyczyn opisanych wyzej, Zarzaji Powiatu moze zarezerwowane srodki
przeznaczyc na inna^ wyloniona^ dodatkowo oferte, na ogloszenie nowego konkursu
lub na realizacje_ zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie,
2. Szczegoiowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
reguluje umowa pomi^dzy Zarzajiem Powiatu a oferentem,
3. Wyloniony podmiot jest zobowiajzany pod rygorem rozwi^zania umowy do
informowania, ze zadanie jest fmansowane ze srodkow Powiatu Bydgoskiego.
Informacja na ten tem.at powinna si§ znalezc we wszystkich materialach,
publilcacjach, Infonnacjach dla mediow, ogloszeniach oraz wystapieniach
publicznych dotycz^cych realizewanego zadania publicznego. Zleceniobiorca
zobowiajzuje si? takze do umieszczania logotypu Powiatu Bydgoskiego na wszystkich
materialach, w szczegolnosci promocyjnych, szkoleniow}^ch i edukacyjnych,
dotycza^cych realizowanego zadania oraz zakupionych srodkach trwalych,
proporcjonalnie do wielkosci innych oznaczen, w sposob zapewniajapy jego dobr%
widocznosc.
4. Dotowany podmiot, ktory otrzyma dotacj^ z budzetu Powiatu jest zobowiajzany do:
1) wyodre_bnienia w ewidencji ksi^gowej srodkow otrzymanych na realizacj^
urnowy,
2) dostarczenia na wezwanie Wj^dzialu merytorycznego oryginalow
dokumentow (fakmr, rachunkow) oraz dokumentacji, o ktorej mowa wyzej,
ceJem kontroli prawidlowosci wydatkowania dotacji oraz kontroli
prowadzenia wlasciwej dokumentacji z niq. zwiajzanej. Kontrola, o ktorej
mowa wyzej, nie ogranicza prawa Powiatu do kontroli caiosci realizowanego
zadania pod wzgl^dem fmansowym i merytorycznym.

