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BURMISTRZA MIASTA SULE.T6WNX
z dnia tl.k. grudnia2ll4 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych
w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki.

Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 4.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz.rJ.z2013 r .poz.594zp52n.zm.) '  oraz art .4 ust .  I  pkt  1,  10,14,17,19,27 i32,
a r t .5us t .2pk t l i us t .4pk tL ,a r t .  13us t .  l , 2 ,3 i5us tawyzdn ia24kwie tn ia2OO3r .
o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 i poz. 1146)
w zwiqzku z uchwal4Nr LXIYl446l20l4 Rady Miasta Sulej6wek z dn. 30 paldziemika20l4 r.
w sprawie przyjEcia Rocznego Programu Wsp6lpracy Miasta Sulej6wek z organizacjani
pozarzqdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSi po2ytku
publicznego na rok 2015, zaruqdza siE, co nastgpuje:

$1.1. Oglasza siQ otwarty konkurs ofert na rcalizacjg zadah publicznych w zakresie

upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki.
2. Zadani4 o kt6rym mowa w ust. I mieszczqsig w zakresie priorytetowych zadah publicznych
wskazanych w $ 6 pkt I,4,8,9, 10 i 11 Rocznego Programu Wsp6lpracy Miasta Sulej6wek
z organizacjami pozarzEdowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSf
poZytku publicznego na rok 2015.
3. Tre6i ogloszenia o otwartym konkursie ofert stanowi zalqcznikdo zarzqdzenia.

$2. Zleca sig realizacj E zadah publicznych wymienionych w $ 1 ust. 1 w formie wspierania
wykonywaniazadartpublicznychvtrazzudzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

$3. Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Koordynatorowi ds. Sportu oraz Kierownikowi
Referatu Promocji i Pozyskiwania Funduszy.

S4. 1. Zarzqdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicmej Miasta Sulej6wek,
na stronie internetowej Urzgdu Miasta Sulej6wek www.sulejowek.pl onz poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszeri w siedzibie UrzEdu Miasta przy ul. Dworcowej 55.
2. Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem ogloszenia.

'Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. 22013 r. poz. 645, poz. 1318, 22014 r., poz. 379 i poz. 1072



Zilqcznik lp(
do Zarz4dzenia Nr BBM 00501/.4 :J.201 4
Burmistrza Miasta Sulej6wek
z dnia llfu Erudnia 2014 r.

Miasto Sulej6wek reprezentowane przez Burmistrza Miasta na podstawie art. 4 ust. I pkt 1' 10,,l4o
17, 19,27 i 32, rrt. 13 ust. 1, 2,3 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poiyfku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. po2.1118 i poz. 1146) oraz na podstawie Uchwaty
Nr LXIV/446/2014 Rady Miasta Sulej6wek z dn. 30 pafldziernika 2014 r. w sprawie ustalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Miasta Sulej6wek z organizacjami pozarz4dowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadz4cymi dzialalno66 poiytku publicznego na rok 2015' oglasza
otwarty konkurs ofert na upowszechnianie sportuo rekreacji i turystyki.

I. PODMIOTY UPRAWNIONE
Podmiotami uprawnionymi do zNohenia oferty sq organizacje pozarzqdowe w rozumieniu art. 3

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}l3 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i wolontariacie

(Dz. U. z 2014 r. poz. I 1 18 i poz. 1146) prowadzqce dzialalnoSi statutowe w dziedzinre objgtej

konkursem.

It ROpZAJ ZApAN ORAZ ]ryYSOKOsi sROpKoW PUBLICZNYCH
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAN w 2015 r.

1 . Na reilizacjg zadaf wybranych w drodze konkursu, w 2015 roku przeznaczone zostan4 Srodki
w kwocie 150.000 zl. W roku 2014 na tego rodzaju realizacjg zadart publicznych przekazano
organizacjom w formie dotacji kwotE - 120.000 zl, a w roku 2013 przekazano organizacjom
w formie dotacji kwotE 150.000 zt.
2. Zlo2enie oferty nie gwarantujeprzyznarria dotacji.

UWAGA: WysokoS6 Srodk6w przewidzianych na realizacje w/w zadania moze ulec zmianie
po uchwaleniu budzetu Miasta na rok 2015.

III. CEL ZADANIA PUBLICZNEGO:
Wspieranie aktywno6ci sportowej, rekreacyjnej i turystycznej Mieszkahc6w Miasta Sulej6wek.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.
l. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania nastgpuje z odpowiednim zastosowaniem

przepis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i poz. 1146). Wysokofi(, przyznanej dotacji mohe
byc nizsza, niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent mole negocjowa6
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofai swoj4ofertg. Ponadto Zleceniobiorcy
s4 w6wczas zobowiryani do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu
i zaktualizowanego kosztorysu do oferty celem ich zaakceptowania przez Zleceniodawcg.

2. Wspieranie zadanianastEpuje poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. Zleceniobiorcy s4 zobowi4Tani do:

1) wyodrEbnienia ewidencji ksiEgowej Srodk6w otrzymarrych na rcalizacjg umowy,
2) sporzqdzenia sprawozdania z wykonaniazadania publicznego w terminie okreSlonym w
umowie.
Wz6r sprawozdonia zostal olcreilony w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych
realizacji zadania piblicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
20IIr., Nr 6, poz. 25). Powyzszy wz6r sprawozdania bqdzie dostqtrtny na stronie internetowej
ht tp : //www. s ul ej ow e k. pl / - or gani z o cj e p o z ar z qdow e.

At



4. Oryginaly faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych,
potwierdzajqce prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierat trwaly opis
nastEpujqcej treSci: ,Kwota w wysoko5ci ... zostala pokryta z dotacji udzielonej przez
Miasto Sulej6wek, na podstawie umowy nr... z dnia... Wydatek dotyczyl...". Informacja
powinna by6 podpisanaprzez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta.

V. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.
| . Zadanie winno by6 wykonane w terminie od daty podpisania umowy do 3 1 grudnia 2015 r.
2.Zadanie winno by1 zrealizowane znajwyhsz4starannoSci4 zgodnie zzasadanti uczciwej

konkurencji, gwarantuj4c wykonanie zadaniaw spos6b efektywny, oszczqdny i terminowy
orazzgodnie z warunkami okreSlonymi w ofercie oraz umowie.

3. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umow%
Srodki finansowe podlegaj4zwrotowi wrazz odsetkami, jak dla zaleglo5ci podatkowych,
na konto UrzEdu Miasta podane w umowie.

VI. WARUNKI I TERMIN SKT,ADANIA OFERT.
1. Wz6r oferty zgodny jest z zalqcznikjem nr 1 do Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki

Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania(Dz.U. z20lI r., Nr 6,po2.25).
Wz6r oferty znajduje sig:

1) na stronie internetowej www.sulejowek.pl/BlP w zakladce,,ogloszenialogloszenia dla
or garizacji p o zar zqdovty ch"

2) w pok. Nr 25 (Referat Promocji i Pozyskiwania Funduszy) UrzEdu Miasta Sulej6wek.
2. Do oferty nale?y dolqczy(,:

1) odpis z wlaSciwego rejestru (KRS) lub ewidencji, wskazuj4cy aktualn4sytuacjg
orgarizacji;

2) aktualny statut.
3. Wymienione zalqczniki stanowi4 integralnq czES6 oferty.
4. Oferty niezgodne z nowym wzorem, niekompletne i zlo2one po terminie nie bgd4

rozpatrywane.
5. Oferty wraz z zalqcznikarrtinale?y skladai w Biurze Obslugi Klienta Urzgdu Miasta

Sulej6wek ul. Dworcowa 55 lub wysla6 listem poleconym z dopiskiem:
,,SPORT 2015" (iczy siq data wplywu do Biura Obslugi Klienta) na adres:
Urzqd Miasta Sulejfwek, ul. Dworcowa 55, 05 - 070 Sulej6wek

6. Termin skladania ofert upfwa w dniu 5 stycznia 2015 roku o eodz. 14.00
7. Wnioski zlo2one po terminie nie bgd4przyjmowane i rozpatrywane.
8. Termin dokonania wyboru ofert i ogloszenie wynik6w nastapi do 16 stvcznia 2015 r.

VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT.
1. Kryteria, kt6re bgd4brane pod uwagE przy wyborze ofert:

1) merytorycznawartoSd projektu i jego zgodnoSd zcelanizadania;
2) ocena kalkulacji koszt6w zadaniaw tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocena mozliwoSci rcalizacji zadaniaprzez podmiot, przy uwzglgdnieniu doSwiadczenia

w realizacji wczeSniej szych przedsigwzip6, kwalifikacj i kadry;
4) udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodzqcychz innych fu6del;
5) planowany wklad osobowy, w tym, Swiadczenia wolontariuszy i pracg spoleczn4

czlonk6w,
6) ocena realizaejfuadartzleconych w latach poprzednich, bior4c pod uwagg rzetelnoS6

i terminowo(C oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel Srodk6w.
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2. Po zapoznaniu siE z opini4 Komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta,
dokonuj4c wyboru ofert najkorzystniejszych dla Miasta.

3. Od decyzji Burmistrza Miasta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie
przysluguj e odwolanie.

4. Wykaz podmiot6w, wysokoS6 przyznanej dotacji i jej cel zostanie zanieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri w UrzEdzie Miasta oraz na stronie
internetowej Urzgdu http://wr;v-w-.sulejowek.BlPlogloszenia/ zakladka,,ogloszenia dla organizacji
pozarzqdowych".

VIII. WARUNKI PRZEKAZAIIIA DOTACJI
1. Podstawqprzekazaniadotacji jest zawartaumowa wrazz aktualnym harmonogramem

i kosztorysem realizacj i zadania.
2. W sytuacji, jeSli Wnioskodawca nie wykonuje zadaniazgodnie z warunkamizawartej

umowy, Miasto Sulej6wek zastrzega sobie prawo do:
1 ) wypowiedzeniaumowy,
2) wstrzymania platno6ci,
3) obnizenia kwoty dofinansowania,
4) 24dania zwrotu caloSci lub czgSci Srodk6w juL przekazanych w ramach dotacji, wraz z

naleZnymi odsetkami naliczonl'rni jak dla zalegloSci podatkowych.

Ogloszenie vrieszcza siE w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sulej6wek, na stronie
internetowej Urzgdu Miasta Sulej6wek www.suleiowek.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszeri w siedzibie UrzEdu Miasta przy ul. Dworcowej 55.

Dodatkowych informacji udzielaj4pracownicy UrzEdu Miasta -tel.76 06 217.


