ZARZĄDZENIE

NR 0050.159.2015
BURMISTRZA SKWIERZYNY
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie

ogłoszenia

konkursu ofert na wsparcie finansowe
sportu w 2016 roku

zadań

z zakresu rozwoju

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), § 4 ust. 1 - 4 uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 24lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna(Dziennik Urzędowy Woj.
Lubuskiego z 10 marca 2011 r. Nr 30, poz. 621 ze zm.) oraz z związku z art. 28 ust.1
i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.715)
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza
rozwoju sportu.
2.

Treść

się

otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe

ogłoszenia

o otwartym konkursie stanowi

załącznik

zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje

się

poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wSkwierzynie,
3) na miejskiej stronie internetowej - www.skwierzyna.pl
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zadań

z zakresu

do niniejszego

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.159.2015
Burmistrza Skwlerzyny z 16 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE

z dnia 16 listopada 2015 r.
Działając na podstawie Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna (Dziennik Urzędowy Woj.
Lubuskiego z 10 marca 2011 r, nr 30, poz. 621 ze zm.) oraz w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2014 L, poz. 715 ze zm.) Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju
sportu w 2016 r.

I. Rodzaj zadania.
Wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach:
1) Zadania nr 1: prowadzenia szkolenia sportowego
2) Zadanie nr 2: organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych
II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy Skwierzyna na realizację zadania:
1. Na realizację zadań określonych w pkt. I przewidziano w 2016 r: kwotę w wysokości: 105 000,00 zł
2. Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2015 r., w którym przeznaczono dotacje w wysokości
łącznej: 105 000,00 zł.
III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadań.
Zasady
przyznawania
wsparcia
finansowego
określa
Uchwała
Nr
V/32/11
Rady
Miejskiej.
w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę
Skwierzyna.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie musi być zrealizowane w 2016 r. terminie do 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy
wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.
2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym finansowym stanowiącym co
najmniej 10 % całkowitych kosztów finansowych poniesionych przy realizacji zadania.
3. Zadania powinny być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi
standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.
V. Warunki i termin składania ofert.
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę realizacji zadania w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia
konkursu.
2. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę na zadanie będące przedmiotem konkursu.
3. Decyduje data
wpływu
oferty do
Biura Obsługi
Klienta
Urzędu
Miejskiego wSkwierzynie
ul. Rynek l, parter.
4. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.
grudnia 2010L w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 201Or., Nr 6, poz. 25).
5. Termin składania ofert mija 8 grudnia 2015 L, do godz.15.30.
6. Do oferty, o której mowa w pkt 1 należy dołączyć:
1) aktualny dokument określający osobowość prawną, np. odpis z KRS,
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających niż - wynikający z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie/pełnomocnictwo do działania w
imieniu oferenta, w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
3) aktualny statut (jeśli nie jest w posiadaniu Urzędu Miejskiego), w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem na każdej stronie dokumentu wraz z załącznikami.
7. Druk oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu można otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie ul. Rynek l, pokój nr 39, tel. 95721 65 30, 31 lub pobrać ze strony internetowej
Urzędu Miejskiego wSkwierzynie www.skwierzyna.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Organizacje
pozarządowe/Dokumenty do pobrania).
8. Oferty złożone po terminie określonym szczegółowo w pkt 5 pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną
odrębnym Zarządzeniem przez Burmistrza Skwierzyny.
3. Oferty złożone na niewłaściwym formularzu oraz po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożone oferty podlegają wstępnej ocenie formalnej, przeprowadzanej przez pracownika referatu merytorycznego
Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, który może wezwać oferenta do uzupełnienia braków formalnych w terminie

maksymalnym 3 dni roboczych.
S. Dopuszcza się uzupełnienie braków formalnych w składanych formularzach oferty polegających na:
5.1.

złożeniu

oferty bez wymaganych

załączników;

5.2. złożeniu oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych;
5.3. dołączeniu do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności z oryginałem;

SA.

złożeniu oferty zawierającej błędne podsumowania przewidywanych kosztów realizacji zadania;

5.5. brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku wskazania w ofercie partnera przy
realizacji zadania;
Oferta, która nie zostanie uzupełniona w ciągu 3 dni roboczych od wezwania lub zawiera błędy formalne inne niż
wskazane w punktach 5.1 do 5.s. nie jest rozpatrywana.
6. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) znaczenie zadania dla gminy Skwierzyna;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § 1 ust. 2 Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
S) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych w przypadku podmiotów dotowanych przez gminę Skwierzyna w okresie
poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a
podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie
2. Dofinansowany podmiot będzie zobowiązany do:
1) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2) Udostępnienia orvglnałów dokumentów (faktur, rachunków, przelewów) celem kontroli prawidłowości wydatkowania
otrzymanego dofinansowania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
3) Sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rzeczowym i finansowym w terminie 30 dni od terminu
na który umowa została zawarta.
3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, na stronie
internetowej www.skwierzyna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany wysokości środków finansowych, określonych w ogłoszeniu, a
także prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

sporządził: Karoligieiski
tel. 95 721 65 30,31
e-mail: klerownik-rss@skwierzyna.pl

