Uchwata Nr A4.1:14
Zarzqdu Powiatu Bydgoskiego
listopada 2011 r.
z dnia

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2012
na wykonanie zadan publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
w 2012 r. przez organizacje prowadzgce dzialalnoie poiytku publicznego
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalno§ci 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 postepowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych i nie dzialajftcym
w celu osiqgniccia zysku, na cele publiczne zwiqzane z realizacjft zadan
powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadati zleconych
(Dziennik Urzedowy Woj. Kuj.-Pom. Nr 19 poz. 267 z dnia 20 lutego 2006 r.).
uchwala, sig co nastgpuje:
§ 1. Oglasza sic otwarty konkurs ofert na wykonanie zadati publicznych
zwiazanych z realizacjq zadati Powiatu w 2012 roku przez organizacje
prowadzqce dzialalnoge poZytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju
kultury fizycznej - zalftcznik do niniej szej uchwaly.
§ 2. Oferty w zamknictych kopertach posiadajqcych oznaczenie:
„OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2012 NA REALIZACJE ZADANIA
PUBLICZNEGO W ROKU 2012 Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"

naleZy skladae w terminie 30 dni od daty ukazania sic w BIP informacji
o otwartym konkursie ofert.
§ 3. Wz6r oferty realizacji zadania publicznego oraz wzor sprawozdania
z realizacji zadania stanowiq odpowiednio zakcznik nr 1 i nr 3 do
rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki 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
grudnia 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 ogloszeri najpoiniej w dniu 10 listopada 2011 r.

§ 5. Wykonanie Uchwaly powierza sic Starokie Bydgoskiemu.
§ 6. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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* Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w DZ. U. 2011 Nr 112, poz. 654
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Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci poZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536), wspieranie oraz
powierzanie zadati publicznych mote odbywae sic jedynie po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert.
W zwiftzku z powy2szym konieczne jest podjecie niniejszej uchwaly.
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Zalqcznik
do uchwaly nr 1!/2011
z dnia.(2 (1., . 2011 r.

Zarzqd Powiatu Bydgoskiego
oglasza:
otwarty konkurs ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadan publicznych w zakresie kultury
fizycznej i sportu w 2012 r. przez organizacje prowadzqce dzialalno§a pozytku publicznego.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoki
pokytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536 oraz z 2011 Nr
112, poz.654) oraz uchwaly Nr 222/XXXI/2005 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 24
listopada 2005 r., Zarzqd Powiatu Bydgoskiego oglasza otwarty konkurs nr 1/2012 na
organizacjg nastfpujqcych zawod6w sportowych (w terminach zgodnych z Kalendarzem
Imprez Sportowych Kujawsko-Pomorskiego Zwiqzku Szkolnego):
1. Szkoly Podstawowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dyscyplina sportu
Szachy
Mini pilka siatkowa dziewczqt
Mini pilka siatkowa chlopcow
Tenis stolowy - druzyna
Mini koszyk6wka dziewczqt
Mini koszykowka chlopcow
Pilka no2na- pilkarskie piqtki dziewczqt
Czworboj LA
TrojbOj LA

Wysokoie dotacji
600 zi
800 zi
800 zi
1 000 zi
800 zi
800 zi
900 zi
1 000 zi
1 000 zi

2. Szkoly Gimnazjalne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dyscyplina sportu
Szachy
Pilka siatkowa dziewczqt
Pilka siatkowa chlopcow

Wysokoge dotacji
600 zl
800 zi
800 zi

Tenis stolowy druzyna

1 000 zl

Koszykowka dziewczqt
Koszyk6wka chlopcow
Pilka no2na dziewczgt

800 zi
800 zi

-

Lekka Atletyka liga szkolna

900 zi
1 000 zl

Lekka Atletyka - indywidualna

1 500 zl

-
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3. Szkoly Ponadgimnazjalne
Lp.
1 Szachy

2
3
4
5
6

Dyscyplina sportu

Pilka siatkowa dziewczftt
Pilka siatkowa chlopcow
Koszykowka dziewczqt
Koszyk6wka chlopcow
Lekka Atletyka - dru4na

Wysokoie dotacji

600 zi
800 z1
800 zi
800 zi
800 zi
1 200 zi

•

•
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I. Termin i warunki skladania ofert.

1. W konkursie mom_ brae udzial nastcpujqce podmioty:
- organizacje pozarzadowe nie bedace jednostkami sektora finansow publicznych,
w rozumieniu ustawy przepisow o finansach publicznych, i nie dzialajace w celu
osiagniccia zysku,
2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastqpi w trybie:
1) wsparcia zadania,
2) powierzenia wykonania zadania.

•

3. W konkursie nie moga brae udzialu podmioty, ktOre nieprawidlowo wykonaly zlecone lub
powierzone zadania lub nieprawidlowo rozliczyly dotacje przyznane ze §rodkOw Powiatu
w 2009, 2010 i 2011 roku.
4. Oferty dotyczqce wspierania i powierzenia realizacji publicznych zadan powiatu
w zakresie kultury fizycznej i sportu nale2y skladae w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy przy ulicy Konarskiego 3, pok6j 448 - w zamknictych kopertach
posiadajacych oznaczenie: „OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2012 NA REALIZACJk
ZADANIA PUBLICZNEGO W ROKU 2012 Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU"
w terminie 30 dni od daty ukazania sic w BIP informacji o otwartym konkursie ofert.
0 zachowaniu terminu decyduje data zlo2enia oferty do wydzialu lub data stempla
pocztowego.
5. Oferta powinna zawierae w szczegOlnoki:
1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacj i,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacje przewidywanych kosztOw realizacji zadania publicznego,
4) informacjc o wcze§niejszej dzialalnoki podmiotu skladajacego oferty
w zakresie, ktorego dotyczy zadanie publiczne,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajacych
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokoki §rodkOw
finansowych na realizacje danego zadania pochodzqcych z innych 2rodel,
6) deklaracje o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
7) inne informacje i dokumenty wynikajace z druku wzoru oferty.
6. Do ofert nalezy dolqczye:
a. aktualny statut lub inny dokument zawierajqcy informacje o zakresie
dzialalnoici podmiotu oraz wskazujqcy organy uprawnione do
reprezentacji (Uczniowskie Kluby Sportowe wpisane do ewidencji
prowadzonej w WEKiS nie muszq skladae statutu),
b. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z wlaiciwego rejestru
potwierdzony na kaidej stronie za zgodnoie z oryginalem (odpis wazny
jest 3 miesiqce od daty wydania),
c. sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok podpisane przez osoby
upowa2nione do reprezentowania podmiotu,
d. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obejmujqce bilans, rachunek
wynikow, informacjg dodatkowq (w przypadku braku nalely dolqczy
stosowne oiwiadczenie zawierajqce podstawe zwalniajqcq z obowiqzku
sporz4dzania),
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7. Oferty w zamknictych kopertach naleZy skladae na drukach stanowiqcych zakcznik
nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wzoru oferty i
ramowego wzoru umowy dotyczqcych 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 take wzory sprawozdania z wykonania zadania mozna pobierae w Wydziale
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego , ul.Konarskiego 1-3, 85-066
Bydgoszcz, pok. 419 lub ze strony internetowej www.bip.powiat.bydgoski.pl zakladka
konkursy na realizacjc zadan publicznych.
Oferty zloZone po terminie i zawierajq_ce blcdy formalne nieuzupelnione w terminie
5 dni od dnia powiadomienia, zostanq odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Oferty muszq bye podpisane i opieczctowane przez oferenta, kazdy wniosek powinien
bye na stale polqczony z zalq_cznikami,
II. Termin i warunki realizacji zadania.
1 Zadanie winno bye wykonane do 31 grudnia 2012 r.
2. Zadanie winno bye zrealizowane z najwy2szq starannokiq, zgodnie z zawartg umowq_
oraz z obowiqzujqcymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
III. Wysokoie irodkow przeznaczonych na realizacjg zadania w 2012 r.
1. Na realizacjc pierwszej czcki zadati w 2012 r., przeznacza sic kwotc do 20 900 zl.
Kwota to mote ulec zmianie.
2. Podaje sic do wiadomoki, ze alma dotacji wykorzystanych w 2011 roku na realizacjc
zadan przez podmioty wymienione w punkcie I ust. 1 wyniosla 41 000 zl.
IV. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1. Komisja powolana przez Zarzqd Powiatu dokonuje wyboru ofert najlepiej sluZqcych
realizacji zadania i przedstawia Zarzqdowi Powiatu do akceptacji.
2. Ostateczne rozstrzygniccie konkursu nastqpi nie p62niej niz w ciqgu
30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Mozliwe jest dokonywanie
rozstrzygniee w kilku etapach.
3. Wybor ofert stanowiqcych forms realizacji zadania, o ktorym mowa w punkcie I,
nastapi w oparciu o nastcpujqce kryteria:
a. celowo§e oferty, jej zakres rzeczowy, zasicg i zgodno§e z politykq Powiatu
w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz z niniejszym ogloszeniem,
b. posiadanie przez wnioskodawcy odpowiedniego do§wiadczenia oraz
potencjalu ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
c. zgodno§e oferty ze statutem i innymi dokumentami 2rodlowymi dotyczqcymi
oferenta,
d. osiqgniecia i do§wiadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego
lub podobnego projektu,
e. ocene realizacji wcze§niejszych edycji projektow, w tym ich liczbc i tradycje,
f. pozyskanie do wspolpracy i wspolfinansowania projektu organow samorzftdu
gminnego, powiatowego lub administracji rzqdowej oraz innych partnerow
publicznych i prywatnych (dotyczy to podmiot6w ubiegajqcych sic o wsparcie
proponowanych zadali),
g. posiadanie niezbcdnych zezwolen, upowa2nien i decyzji wymaganych
przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczqcymi rodzaju
dzialalnoki lub proponowanego zadania,
h. rodzaju i celowoki planowanych kosztow, w tym wielkoki i celowoki
wnioskowanej dotacji, porownanie jej z planowanymi dofinansowaniami
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innych jednostek samorzadu i innych podmiotOw, a take z mozliwymi
do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi,
i. rzetelnoki i terminowoki wykonywania i rozliczania innych zadan
finansowanych z budzetu Powiatu.
V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastcpuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisow art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536)
lub innych wlakiwych przepisow,
2. Zarzad Powiatu przyznaje dotacje celowe na realizacjc ofert wylonionych
w konkursie w trybie indywidualnych decyzji, od kt6rych nie przysluguje tryb
odwolawczy,
3. Wysokoge przyznanej dotacji mote bye ni2sza, niz wnioskowana w ofercie. W takim
przypadku oferent mote negocjowae zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub wycofae swoja ofertc,
4. Zarzad Powiatu mote odmowie podmiotowi wylonionemu w konkursie przyznania
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaze sic, iz rzeczywisty zakres
realizowanego zadania znaczqco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utraca zdolnoki do czynnoki prawnych, zostana ujawnione nieznane
wcze§niej okolicznoki podwa2aj ace wiarygodno§e merytorycznq lub finansowq
oferenta lub poprzednia dotacja zostala 21e rozliczona lub nie zachowano terminu
rozliczenia.
VI. Postanowienia koticowe.
1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Zarzad
Powiatu z przyczyn opisanych wyZej, Zarzqd Powiatu mote zarezerwowane §rodki
przeznaczye na innq, wylonionq dodatkowo ofertc, na ogloszenie nowego konkursu
lub na realizacje zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o dzialalnoki
po2ytku publicznego i o wolontariacie,
2. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
reguluje umowa pomicdzy Zarzadem Powiatu a oferentem,
3. Wyloniony podmiot jest zobowiqzany pod rygorem rozwiazania umowy zamieszczae
we wszystkich drukach zwiazanych z realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, komunikatach itp.), a take w ogloszeniach prasowych, reklamach,
wykazach sponsorow, na banerach, informacji o tym, iz zadanie jest dotowane przez
Powiat Bydgoski. Informacje takie winny bye rownie2 podawane do publicznej
wiadomoki w czasie realizacji zadania,
4. Dotowany podmiot, ktory otrzyma dotacjc z bud2etu Powiatu jest zobowiazany do:
1) wyodrcbnienia w ewidencji ksicgowej §rodkow otrzymanych na realizacjc
umowy,
2) do starczenia na wezwanie Wydzialu merytorycznego oryginalow
dokumentOw (faktur, rachunkow) oraz dokumentacji, o ktorej mowa wy2ej,
celem kontroli prawidlowoki wydatkowania dotacji oraz kontroli
prowadzenia wlakiwej dokumentacji z niq zwiazanej. Kontrola, o ktorej
mowa wyej, nie ogranicza prawa Powiatu do kontroli caloki realizowanego
zadania pod wzgledem finansowym i merytorycznym.
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