
Zarządzen ie N r{Q~.~ /KST /2016 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia .. 2..:3. sierpnia 2016 roku 

w sprawie ogloszenhł otw~łrtego konkursu ofert na wsparcie realizac.ii zadali 
publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kuItUl'Y 

fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych z~ljęĆ sportowych 
w 2016 I'oku- etall n 

Na podstawie art. 13 usta\V)' z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 późno zm. l
) oraz Uchwa~y Nr XVU1I139/15 Rady 

Miasta Kędzierzyn-Koź l e z dnia OJ paździemika 2015 r. w sprawi " Programu współpracy 

Gminy Kędzierzy·n-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" a także na podstawie chwały 

N r XX f1I1186! 15 Rady Miasta Kędzi.erzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015 r. \v sprawie 

prz)jęcia ,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Narkotykowych na rok 2016" i Uchwaly Nr XXVIIJ2221l6 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016 zarządzam, 

co następuje: 

§ I. Ogłasza się o lwarty konkurs otert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy 

Kędzicrzyn-K źle \\1 zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 roku - etap II. Tekst ogłoszenia 

stan wi załącznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu 

i Turystyki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie 

podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci 

Intranet Urzędu Mias ta Kędzierzyn-Koźle, na stronie internetowej Gminy Kędzierzyn-Koźle 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Piramowicza 32. 

Ninie '7 dokument rlle 
gloszońe w Dz. U. Z 2016 I'.<łmifr }} pod ł - ~gę 

formalno-prawnym 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej u tav ... y zosta ły 

/[AJ/t .. · 



Znak sprawy: KST.524.12.2016 

Zalacznik I 
do Zarządzenia Nr ~Q~?.IKST/20 16 

Prezydenla M iasla K 'pzierzyn - Koźle 

Z dnia2, sierpnia 2016 r. 

Kędzierzyn-Koź.le, 4.~sierpnia 2016 r 

PREZYDENT MIASTA. KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwieh1ia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Nr 23 9 z późno zm.) oraz Uchwaly Nr XVHIII39/15 Rady 
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia O 1 października 2015 r. w sprawie. Programu wsp61pracy 
Gminy Kędzierzyn-Koź l e z organ lzacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi d ziałalność pożytk u publicznego na rok 2016" a także na podstawie Uchwa~y 

r XXILIII861ł5 Rady Miasta Kędzierzyn-KoźJ e z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia .. Gminnego Programu Pronlaktyki i Rozwi (}zywania Problemów Alkoholowych 
i Narkotykowych na rok 2016" i Uchwaly Nr XXVII/222/ 16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016, ogłasza: 

OTWARTY KONKURS OFERT NR KST.524.J2.2016 

NA WSPAI{CfE REALIZAc.n ZADAŃ PUBLICZNYCH GM1NY 

KĘDZIERZYN-KOŹLE \V ZAKRESIE \VSPIERANIA I UPOWSZECHN1ANIA 

KULTURY FIZYCZNEJ POPRZEZ PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ 

SPOllTOWYCH W 2016 IlOKU - Etap n. 

I. Rodzaj zadania 

Organizacja i pl'owadzenie pozalekc)',jnych Z~ljęĆ sportowyc.h j~lko lllternatywnc.j formy 
spędza1lia czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

W konkursie mogą wziąć udzial organiza~j e pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki 
organizacyjne o których mowa wart. 3 ust. 2 i 3 Llstmvy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem 
i zamierz(;~ją realizować zadanie na rzecz mieszkaJ1ców i na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonycb na realizację zadań 
wraz z infonnacją o realizacji zadania publicznego tego samego rodzaju 
w 2015 r.: 

Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na zadanie w 2015 r. -
68.675,00z1 (s-łownie: ześćdziesiąt osiem tys ięcy sześćset siedemdziesii:)t pięć złotych 
00/100). 



Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na zadanie w 2016 r. 
'\1 r etapie konkursu - 55.80000 zl ( słownie: pięćdzie iqt pięć tysięcy osiemset złotych 
00/100). 

Do rozdysponowania w niniejszej edycji konkursu przeZnaC7.~1 się kwotę w wysokości 
44.200,00 zł (słownie: c.ztel'dzieści cztery tysi4lce dwieście złotych 00/100). 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zastrzega sobie prawo do rozdysponowania 
w' niniejszym kOllkursie kwoty niższej niż "\iW'. 

III. Zasady i warunl,i przyznawania dotacji 

l. Do konkursu można zgłaszać oferty, w których wnioskowana b.vota dotacji nie może być 
większa niż 80% kosztów całości zadania, przy czym wkład 11I1ansowy oferenta musi 
wynosić minimum 10% całkowitego kosztu zadania co oznacza że koszty pokryte 
z wkladu osobowego (w tym świadczeó wolontariuszy , pracy spolecznej członków) 
nie mogą być wyższe niż 10% całk )witego kosztu zadania. 

2. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji gwarantując 

wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 
3. Oferent odpovviada za rzetelność" poprawność i kotnpletno ~ć oferty oraz zawartych 'vV niej 

informacj i. 
4. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle 

ferent może na dane zadanie otrzymać dotację tylko z jednego wydzial'u Urzędu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle. 

5. Podmiot ubiegający się o dotację ",,'inien: 
I) realizować zadanie publiczne na rzecz mieszkarków i na terenie Gminy 

Kędzierzyn-Koźle, a zadanie t musi być przedmiotem jego działalności 

statutowej; 
2) posiadać zasoby rzeczmve w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp 

do takiej bazy oraz zasoby osobowe, zapewniające wykonanie oferowanego 
zadania; 

3) odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą. 
6. Dopuszcza się pobieranie opiat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot 

realizujący zadanie publiczne prowadzi dzialalność odpłatną pożytku publicznego, z której 
zysk przeznacza na działalność statutową. 

7. Przychody uzyskane z tytulu realizacji zadania (np. wpływy z sprzedaży biletów 
i publikacji, akredytacji opIat uczestników) nie mog'ł być zaliczane: do finansowych 
środkóv,1 będących wkładem własnym oferenta. 

8. Przychody uzyskane przy realizacji zadania mogel z stać przeznaczone tylko na realizację 
zadania, na które dotacja została przyznana. Jeżeli ob rent nie poillformuje Prezydenta 
Mia ta o wszystkich dochodach uzyskanych z tytułu realizacji zadania, zastosowanie mają 
przepisy L1stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o tinansacb publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 z późno zm.) dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 

9. Za wydatki kwalifikowane uznaje się koszty koordynacji, działaó merytorycznych 
oraz obslugi projektu. Do koszlów kwalifikowanych zaliczane będą w szczególności: 

1) zakup materiałów niezbędnych clo wykonania zadania; 
2) zakup usług niezbę Inych do wykonania zadania' 
3) koszty admindracyjne związane bezpośrednio z realizacją zadania. 

10. Wysokość wynagrodzenia szkoleniowca (posiadaj'1ccgo uprawnienia) pokry"vanego 
z dotacji nie może przekroczyć: 



- dla trenera klasy I: JO.OO zJ brutto za l godzinę zegarow~F 
- dla trenera klasy II: 28,00 zł brutto za I godzinę zegarową ; 

- dla instruktora: 25,00 zł za l godzinę zegarową. 
Wynagrodzenie to nie może równjeż przekraczać kwoty 1.200.00 zt brutto w skali 
miesiąca. a całość wynagrodzel1 nie może przekraczać 35%przyznanej dotacji. 

II. Wydatki na transport związane z przejazdem adrt:satóv,1 zadania w ramach realizacji 
przedmiotowego zadania zgodnie z poniższymi v.rytycznymi: -
a) wydatki na paliwo do 2,50 zl brutto za 1 km oraz płaca kierowcy do 15,00 zł brutto 

za I godziny w przypadku korzystania z własnego środka transportu 
b) do 6.00 zł brutto za I km i do I 0.00 zł brutto za I godzinę postqjową 

\\1 przypadku ko nieczności \vynajmowania środka transportu , 
c) w przypadku uza adnionego korzys tania z pryvvatnego środka transportu rozliczenie 

będzie następować zgodnie z rozporzc)dzeniem Ministra InfrastJuktmy z dnia 25 marca 
2002 roku w sprawie warunk6w ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do ceIć)\·v slużbowych 'amochodów osobowych. motocykli i motoro\,verów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 roku Nr 27, poz. 271 z późn. 
zm.) 

d) opiaty za korzystanie z przewozów środkami publicznego transportu zbiorowego na 
podstawie udokumentowanych wydatkóv,l (bilety . Jaktury). 

l2. Dotacja nie może być Wykorzystana na: 
I') realizację zadal1 ftnanso\\lunych z budżetu Grn.iny Kędzierzyn-Koź le z IIlnego 

tytuł-u: 

2) zakup nieruchomosci, wydatki inwestycyjne oraz' wydatki na zakup środków 
trwałych (poj ęcie środka trwałego definiuje arf. 3 ust. I pkt 15 ustawy 
o rachunkowości): 

3) finansowani e kosztów dziaŁa lności gospodarczej; 
4) d ziałalność polityczną lub re ligijną~ 
5) udzielanie pomocy ftnanso\-vej osobom fi zycznym i prawnym. 

IV. Termin i warunki realizacji zadań: 
1. Zadanie powinno być realizowane w tenuini e od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 ... 
2. Do rozliczenia kwoty lotacji kwalitikowane będą co do zasady wydatki (rozumiane jako 

zapłata za zakup towarów lub usług) poniesione od daty zawarcia umowy. Jako wydatki 
kwalifikowane mogą być wydatki na zaptatę faktur lub rachunków dokumentujących 
zakup towarów' i usług, wystawionych przed datą zawarcia umowy a poniesionych po tej 
dacie pod warunkiem, że zakupiony towar lub usłuJa będą się ściśle mieścily 
w specyfLkacji dołączonego do umowy kosztorysu i będą służyły bezpośrednio realizacji 
zleconego zadania. . 

J. Zadanie pOWilUlO być realizowane z najwyższą starannością , zgodnie z za\'v'artą umową 
oraz obowiązującymi standardami i przepisami. w zakresie opisanym w fercie . 

4 . Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zam.ieszczać 
we wszystkich drukach reklamowych związanych z realizacją zadania informacje o tym. 
że zadanie jest dofinansowyv.'ane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle. Ww. informacje 
pow1I1ny być również podane do publiczn~j wiadomości \Iv' czasie trwania realizacji 
zadania. 

V. Termin sklada "ia ofert: 
l. Kompletne oferty na realizację zadania będŁ)Cego przedmiotem konkur<;u należy składać 

bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzi rzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 
(pok. 139) lub przesyłką pocz!oWl.l na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 



ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle na tonnularzu oferty, tanowiącym 
załącznik do niniejszego ogloszenia, w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs ofert 
na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie 

, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 etap II - Zajęcia 
pozalekcyjne" w tenninie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Za datę złozenia oferty 
przyjmuje się datę jej wplywu ci Urzędu Miasta. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpa trywane. 

2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: 
I) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sąd wego lub wydruk odpisu 

KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości \\ W \ \ .cm .m. ,gov.pl 
(zawierający adres strony internetowej Ministerstwa Sprm.vieclliwości, z której 
został wydrukowany. formę graficzną zgodną z roZpOrZl:ldzeniem 
oraz identyfikator wydruku), innego rejestru lub ewidencji (zgodny z aktualnym 
stanem faktycznym i prawnym. niezależnie od tego kiedy zostal wydany); 

2) w przypadku \.vyboru innego sposobu reprezenta~ji podmiotów składających 
ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania 
w imieniu oferenta/-' w: 

3) w przypadku kościelnych sób prawnych zaświadczenie o osobow 'ci prawnej 
I aratiilzakonu oraz upoważruenie dla proboszcza/prz ora do reprezentowania 
parafiiIzakonu i zaciągania zobowiąza!1 finansowych lub dekret powołujący 

kościelm) osobę prawmr 
4) oś ... viadczenie, że oferent składający ofertę nie zalega z płatnością należności 

wobec Gminy Kędzierzyn-Koźle i gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu 
umów cywilno-prawnych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

Kpie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

(ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą , za zgodność Z oryginałem ' i podpisem 
osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu) z wyjątkiem wydruku odpisu KRS 
ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości WVfW.cm .ms .gov. pl. W przypadku 
zmian które nie zo, ta~y jeszcze uwzględnione w ww. dokumentach, należy dołączyć 
kopię złożonego wniosku o dokonanie zmian wraz z protokołem z Walnego Zebrania, 
na którym uchwalono zmiany. 

3. Oferent winien posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, 

p siadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania 
środkami finansowymi oraz do ieh rozliczenia. 

4. Oferent winien posiadać kadrę z odpowiednimi uprawnieniami oraz odpowiednie zaplecze 
lokalowe lub promesę do użytkowania obiekt11 niezbędnego do realizacji zadania. 

5. W przypadku nie pełnienia przez oferenta któregokolwiek z p wyższych warunk 'w 
komisja konkmsow<l nie będzie rozpatry"vala zlożonej oferty. 

6. W przypadku planowania kosztów do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy 
społecznej członków i świadczeJ1 wolontariuszy, należy przedstawić sposób wyceny pracy 
członków i wolontariuszy w punkcie IV .... oferty - UW{lui mogące ,.nieć znaczenie przy ocenie 
kosz/OIysu. 



7 . W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego 
zadania. Nie może w nim być u\vzględniony podat~k od towarów i usług (VAT) 
w wysoko ' ci, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia 
w deklaracjach skladanycb do Urzędu Skarbo\.vego, przy czyn.: 

I) oferenci, którzy nie mają prawnej możliw'ości odzyskania lub rozliczenia 
podatku V AT od tO\varów i uslug związanych z realizacją. zadania (dla których 
podatek V AT jest kosztem) - sporządzaj,} kosztorysy w kwotach brutto (łącznie 
z podatkiem VAT)" 

2) OD renci któ rzy mają ll'lOż liwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT 
od towarów i usług zv,·iązanych z realizacją zadania (w całości lub w części) -
sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. !lie uwzględniają \v nich kwot 
podatku V AT. które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu). Możliwość 
odzyskania podatku V AT rozpatruje się w świetle przepi~ó\v usta\.\!)" z dnia II 
marca 2004 L o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późno 
zm.) . 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy w"'borze ofert oraz termin dokonania 
wyboru oferty: 

J. Ot\ovarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ten11ll1łe do 14 dni od daty upływu terminu 
składania ofert przez komisję konkursowq powołaną przez Prezydenta Miasta. Wybór ofert 
zostanie dokonany niezwłocznie po ich rozpatrzeniu i dokonaniu ich oceny oraz ogłoszony 
na st.ronie internetowej Gminy Kędzierzyn-Koźle na troni e podmiotowej Urzędu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og·loszeó Urzędu Miasta 
Kydzierzyn-Kożle. 

2. Oferty kompletne i spełniaj<)ce \,vszystkie wymogi formalne oceniane będą przez komisję 
konkursowq powołaną przez Prezydenta Miasta według kryterióvv' okre 'Ionych wart. 15 liSt. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o clziałalno 'ci pożytku publicznego i o wolont.ariacie 
(Dz. U. z 20 ł 6 r. poz. 239 z późno zm.). 

3. Odrzuceniu podlegają oferty: 
I) złożone w niewłaściwy sposób (przesłanie faksem, drogą elektroniczną); 
2) złożone po wymaganym tenninie: 
3) złożone na niewłasciwym formularzu; 
4) błędnie 'vvypelnione lub złożone bez wymaganych zał'ączników; 
5) złożone WTaz Z zah)czllikami bez podpisów osoby/osób upoważnionej/-ych' 
6) ztożone i wypełnione w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie); 
7) złożone przez podmiot nieuprawniony; 
8) złożone i nie podpi ane przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami 

statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u: 
9) do którydl dołączono kopie dokumentów bez pot.wierdzenia zgodności 

z oryginałem: 
10) niezapewniające przez oterenta \vymaganego wkładu finansowego i o~obowego. 

Oferty podlcga.iącc odrzuceniu nie będą oceniane pod względem merytorycznym. 



4. Kryteria oceny przy rozpatry\ovaniu ofert: 

1. Stopieó możli \ovości realizacji zadania publicznego przez O - 10 pkt. 
oferenta 

2. Szczegółowość l przej rzystość kalkulacji kosztów zadania 0- 10 pkt. 
publicznego oraz harmonogram li, icb spójność 7. calością 

oferty 
3. Proponowana jakość realizacji zadania pLlblicznego O - 15 pkt. 

Kwalilikacje. ko mpetencje oraz doświadczenie osób, przy 
udziale których oterent będzie realizował zadania publiczne 

4. Uwzględnienie planowanych środkóv,1 finansowych własnych 0 - 5 pkt. 
lub środków' pochodzących z innych źródeł 

5. Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego 0 - 5 pkt. 
osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy l pracę 

społeczna członów 

6. Analiza I ocena dotychczasowej współpracy oferenta z 0 - 5 pkt. 
Gminq Kędzierzyn-Koźle w tym rzetelność i terminowość 
oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków. 

RAZEM: 50 pkt. 

Zaopiniowaniu komis.ii konkursowej podlega.i~ł t:r1ko te oferty, które uzyskały minimum 
30 punktów. 

5. Prezydent Miasta, na podstawie opinii komisji konkursowej, dokona \vyboru podmiotów 
i podziału środków finansowych . 

6. Gmina zastrzega sobie praw wezwania oferenta w cdu złozcnia wyjaśnień. Niezłozenie 
wyjaśnieI1 w wyznaczonym tenninie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia. 

7. Dotacja może zostać przyznana olcrentom, kt6ł:zy zlożą oferty kompletne i ważne, a po 
dokonaniu ich oceny, zgodnie z kryteriami okre:lonymi w pkt. VI ppkt 4, komisja stwierdzi, 
że są one naj bardziej korzystne. 

8. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego. me przysługuje 

odwołanie. 

9. Zlecenie wykonania zadania dokonuje się w fonnie wsparcia wraz z udzieleniem dota~jj 
na dofinansowanie ich realizacji. 

VII. Postanowienia końcowe: 
l. W konkursie mogą wziąć udział tylko te organizacje, które nic zalegają z zapłatą podatków' 
oraz składek na ubezpieczenia społ czne. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwolanja konkursu w przypadku nie złożenia zadnej 
oferty lub gdy żadna oferta nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu. Gmina zastrzega 
sobie również prawo do zmiany planowanej kwoty i zmiany terminu składania ol'crL 
Tnformacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie og-toszona na stronie 
internetowej Gminy Kędzierzyn-Koźle, na slronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-

I: 



Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeó Urzędu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle. 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotaej i. 

4. Wysokość przyznanej dotacj i może być niższa, niż w'nioskowana vV ofercie. W tym 
przypadku oferent będzie mógł negocjować zm iany zakresu rzeczQ\,vego zadania lub będzie 
mógł wycofać ofertę, jednak nie później niż przed podpisaniem umowy. 

5. Gmina zastrzega sobie możliwość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków 
tineUl o\·vych przeznaczonych na realizację zadaJ1. 

6. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości, terminu realizacji zadania, formy i sposobu 
przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania 
publicznego zostaną określone w umowie za\.vartej z oferentem wy·lonionym w wyniku 
postępowan ia konkursowego. 

7. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia w części lub ca~ości od umowy 
w przypadku: 

I) podania w ofercie nieprawdziwych danych dotyczących prowadzenia zadania: 
2) wykorzystania przez dany podmiot dotacji niezgodnie z zawartą umową 

i zapisami niniejszego ogłoszenia. 

8. Prezydent Miasta może odmówić podmiotov . .,ri wyłonionemu w konkursie przyznania 
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy każe się, że w dniu podpisania umo"vy 
podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych po złożeniu oferty 
zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności poch.vażające wiarygodność merytoryczną 

lub finaJlso"vą oferenta. 

9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielaj,) 
pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
ul. Piramowicza 32, pokój nr 308, 315, 318 (( ( piętro), tel. 77 40 34 453, 77 40 34 454, 77 40 
34483 774034494, 77 4034455. 

PI'~\I.!?ol()ll·nl(/: Ali/W Ta ilIIn 

I 

1IJI,lI<'!jSZY dokument me b\!dzl 

zaslrzezen pod wz dem 
formalno-prawny 

/(f) j6-d/i~J,l:ł..4t2 5)/6 



Załącznik Nr 1 do 
Oglo'zen ia ot\vartego konkursu ofert 

w zakresie wspierania i upowszechniania 
kułtury fi zycznej 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Data i miejsce złożenia oferty 
( wypełnia organ administracji publicznej) 

OFERTA! OFERTA WSPÓLNA I) 

OHGANIZAc.n POZARZ/\OOWE.J (-YCH)! POOMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM 
(-y CH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 K\VJETNIA 2003R. 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUłlLlCZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. 
Z 20 tOr. Nr 234, poz. J536) I), 

REALIZAc.n ZADANIA PUBLICZNEGO 

( rodzaj zadan ia publicznegol) ) 

(tytul zadania public7.nego) 

\v okresie od ..................... ., ...... do ..... " ................ ..... . 

w FORMIE 
]'OWI ERZENIA REALlZAC.JI ZADANIA PUBLICZNEGO / WSPIERANIA REALIZACJI ZAI)ANIA 

PUBLICZNEGOi) 

PRZEZ 

(organ administracji publi cznej) 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwictnhl 20031'. 
o dzi~,łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

l. Dane oferenta/oferentów 1), ]) 

l) naz\va ........... ... ...................... .. ....................................... ................ .. .... .. , ...................... . 

2) forma prawna: 4) 

( ) stowarzyszenie 

( ) kościelna osoba pra\vna 

( ) spó łdzielnia socjalna 

( ) fundaqja 

( ) kościelna j clnostka organizacyj IY! 

( ) inna ................................. . .. . 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym , w innym rejestrze lub ewidencji: 5) 

••••• ' ," ~ ••• ~ ••••• II o' . ~~.; ~~. o ••• o ••••••• II •• & ••••• ; ••••••••••••••••••• 4 •••••• Ol ••••••• • • I •••• II •• II •• ~4"""""""""""" 4'······ II ••••••••••• 



4) dala wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6} 

............ . ........ .... ........................................... ....................................... . ........... ......... . ..... ... ................. 

5) nr NIP: .. ......................................... nJ llliGON ........................... .. .... ................................. .. 

6) adres: 

11liejscowość: ................................................ .. .... ul.: ........ .. ............................ .. ................... .. 

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) ........................ . ........ .... .......................................... . 

grnina: .. ................................ ..................................... po\viat: R) ..... . . .. .. . .................................... .. 

\/vojewództ\vo: ................... .. ........................................................ ...... .. ....................... ................. . 

kod pocztOVJy: ........................... ............................... poczta: .................... .. ................. .. ........... .. 

7) tel.: .............. .. ............................. ............................ faks: .. ........ ........ .. ..................... .............. . 

e-nlajl: .. ........................................................... http:// .............................. .... ............................. . .. 

8) numer rachunku bankowego: ................................... .. .......................... ................................... .. 

nazv·/a bank u: ....................................... ......................... .. ................................. ........... .. .......... .. 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów I ) : 

a) ...................................................... .. ... .. ... ..................................... .. .......... ................................. . 

b) ................ ....... .. ...... .................. .. .......... ............... .. .................................................................. .. 

c) ... .. ........................................... .. ..... .. ........................................ ......................... .. ............... .. .... .. 

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjn~i bezpośrednio v.rykonującej 
zadanie. o którym mowa w ofercie: 9) 

• "O •••••• • ' . . ..... . ........................ . . .. ..... . ........ . .... ... ..... . .. ... ..... . , .. .................... .. ... . ....... . .... . ... . ......... , .... " ........ . ............ ~ ... . .. . .. . 

.. ........... . .... .. ... .............. . ................. ... ....... . .. .. ... ...................... .............. ........... ...... ' ............. ... .......... . 

II) osoba upoważniona do kładania wyjaśniel1 dOlycz<lcych oferty (imię i nazwisko oraz l1J 

telefonu kontak towego) 
.... ... ............ .... .. ................... ................................. .. ~ ................. ...... ......... ................................................................ . 
12) przedmiot clzialalności pożytku publicznego: 
a) dzialalność nieodplatna pożytku publicznego 

b) dzialalność odplatna pożytku publicznego 

13) jeżeli oferent/oferenci I ) prowadzi/prowadzą I) działalność g spodarczą: 
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 

b) rzedmiol dzialalności "os )odarczcj 



U. InfoJ'macja o sposobie I'eprezclłtacji ofercnt6w wobec organu administracji 
publicznej wraz z przytoczeniem podstaw)' p.-awnej 1ł1) 
l, Nazwa zadania 

III. Szczegółowy .zakres rzeczo~"y zadanja publicznego proponowanego do realizacji 

I.. Krótka charakterystyka zadania publicznego 

2, Opis potrzeb wskazluących na konieczność wykonyw'ania zadania publicznego, opis ich 
przyczyn oraz skutków 

3, Opis grup adresatów zadania publicznego 

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji z\viązanych z realizacją zadania 
publicznego, w szezególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni SIę to do 
podwyższenja standardu realizacji zadania II ) 

5, Informacja czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci I) otrzymal/olrzymaJi I) dotac.ię na 
dofinansowanie inwestycji związanych z real i z'acj ć) zadania publicznego z podaniem 
imvestycji, które zostały dofinansow~U1e organu, który udzieli! dotinansowania, oraz dary 
otrzymania dotacji II) 



6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

7. Miejsce realizacji zadania publicznego 

8. Opis poszczególnych działat1 w zakresie realizacji zadania publicznego 12) 

9 H annonogram 13) 

Zadanie publiczne realizowane \v okresie od .. . ............ ,. do ., . " """" " "' .... 
Poszczególne działanja \v Tennin reali zacji Oferent lub inny podmiot 
zakresie realizowanego poszczególnych clziałal1 odpowiedzialny za działania 
zadania publicznego 14) w zakresie realizowanego 

zadania publicznego 

lO. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
l. Kosztorys ze względu na rodzaj ko ztów 

Lp. Rodzaj koszt6v.1 lo) 

I Koszty merytoryczne 
18) p stronie ...... 
(nazwa oferenta) )9 ) . 

l. ... , ...... .. .. , 
2 . ............ 

I I Koszty obslugi 20) 

zadania publicznego, 
w rym koszty 
admilliso'acyjne po 
stronie .................. . 
(nazwa oferenta )19): 

I. ........... .. ...... .... .. 
2. _ ................... .. . .. 

II I Inne koszty. w tym 
koszty wyposażenia i 
promocji po stronie 

(naz\va oferenta) 19). 

I. .. .. .. ....... .... .. .... .. 
2 ........... .............. . 

IV Ogółem: 
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ał1lCl pll bl ' tcznego: 

3. Srodki finansowe z innych źródeł ogółem (śro Iki 
finansowe \\-'Yl1lienione w pkt 3.\ - 3.3) II ) 

3.1 Wpłaty i opiaty adresatów zadania publicznego 17 ) 

3.2 Srodki tinansowe z innych źródeł publicznych (w 
szczególności: dotacje z budżetu parlst\ova lub budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celovlych 
środki z funduszy strukturalnych) 17) 

" .., Pozostałe 17) --' ._, 
4 Wkład osobowy (w tym 'wiadczenia wolontal'iuszy i 

praca społeczna członków 
5 Ogólem (środki wymienione w pkt \- 4) 
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3 F' , dk' l ' 'd ł b' '10ansowe sro ' I Z II1nyc 1 zro e pu lI.cznych 21) 

Nazwa organu Kwota Informacja o tym czy Termin rozpatrzenia -
administracji publicznej środków ' wniosek (oferta) o w przypadku 

lub innej jednostki sektora (w zl) przyznanie środków wniosków (ofert) 
tinansów publicznych zostal (-a) rozpatrzony nierozpatrzonych do 

(-a) pozytywnie czy też czasu zlożenia 
nie został (-a) jeszcze niniejszej oferty 

rozpatrzony (-a) 
TAKINIE l) 
TAK/NIE l) 
TAK/NIE I) 
TAK/NIE I) 

Uwagi. które mogą mieć znaczenie przy oceni kosztorysu: 

V, Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 
l, Zasoby kadrowe przewidywane clo wykorzystania przy realizac ji zadania publicznego--

2, Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów I) przewidywane do wykorzystania przy real i z.acji zadania 
publicznego 2,1 

3, Dotychczasowe do \viadczenia w realiza\:ji zada() publicznych podobneg rodzaju (ze wskazani In, 

które z tych zadal) realizowane byłv 'lIve współprac\' z administracja publiczną) 

4, Informacja czy oferent/oferenci I) przewiduje (-'1) zlecać realizację zadania publicznego w 
trybie, o którym mowa wart. 16 ust. 7 lIsta\~ly z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności 
JOŻ rtku ublicznego i o wolontariacie 



Oświadczam (-y), że: 

I) proponowane zadanie publiczne w całości mieści SIę w zakresie działalności pożytku 
publicznego oferenta/oferentów I). 

2) w ramach składanej oferty prze'v\·'dujemy pobieranie/ nie pobieranie I) op/al od adresatów 
zadania; 

3) oferent/oferenci I ) jest/s;,) I ) związany (-ni) niniejszą ofert,! do dnia ............................... ; 
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w' ty, z gromadzeniem, 
przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do 
systemów informatycznych, o ·oby, których te dane dotyczą, z/ożyły stosowne oś\viadczellia 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 
poz. 2 ł 35, z późno zm.)" 

5) oferent/oferenci I) skladaj'lcy niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/ zalega (-ją) z opłacaniem 
należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1); 
6) dane okl"eślone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krąjowym Rejestrem 
S<}dowym/w/aściwą ewidencją l ) ; 

7) w~zystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem 
prawnym i faktycznym. 

Załączniki: 

.. .. ~ .......................................................... . 
•••• •••• • • ol ••• '0 ........................................... . 

(podpis osoby upowHżlli oncj lub podpi , osóh upo\Va~.tliotlych 
do składallia oswiadcZt:fl \\'oli w imieniu ofcrCIHaJofcrclltc\w I)) 

Dat.a ............. ... ......... .. ................................ . 

l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji 24) 

2. W przypadku '-\'yboru innego sposobu reprezentacj i podmiotów składąjących ofertę 
wspólną niż wynikający z Krajowego RejestnI Sądowego lub innego właściwego 
rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (
ów) 

Poświadczenie złożenia oferty 25) 

) .) 
Adnotacje urzędo\ove -

I) Niepotrzebne skreślić. 
ł) Rodzajem zadania jest jedno lub wic;cej zad a I" określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
o dzil'l/alno ·ci pożytku publicznego i o wolonlariacie. 



3) Każdy 7. oferentów kładając.ych ofertę w pólną przed. tawia swoje dane. Kolejni oferenci dołc!cząifJ wlaściwe 
pola. 
4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jedno tki organizacyjnej 
określona na podstawie obowiązujących przepi ów. w zczegó lności stowarzyszenie i fundacje. osoby prawne 
i j ednostki organizacyjne dz'iałajfJce na podSLa\"ie przepisów o stosunku Pa{lstwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypo 'politcj Pol kiej. o stosunku Par} twa do innyclI kośc iołów i zw i'IZk6v>, wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności umienia i \vyznania. jeżeli ich ce le statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego. uczniowskie kluby sportowe. ochotnicze straże poźarne oraz inne. Nalezy zazna zyć 
odpowiednią formę lub wpisać inną. 
5) Podać nazwę właśch.vego rejestru lub ewidencj i. 
6) W zależno ' ci od tego. w jaki sposób organizacja lub podm iot pow tal. 
7) Osiedla. sołectwa lub inna jednostka pomocnicza. Wypehlienie nie b wiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli 
zadanie publ iczne proponownnc do realizacji ma być reali zowane w obrębie danej jednostki. 
~ ) Nie wypełninć w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 
?) Dotyczy oddziałów terenowych. placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Naleźy wypełnić. 
jeże li zadanie ma być rea lizowane w obrębie dane.i jednoslki organizacyjnej. 
10) Naleźy określ ić. czy podstawą Si' zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna 
podstawa. Dotyczy tylk ofeny wcpólnej. 
I) ) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 
I~) Opis musi być spójny z harmonogramem i ko, ztory el11 . W przypadku ofer!:y w p61nej - nalcźy wsknzać 
dokładny p dział dzialall w rallladl reali zacj i zadania I ublicznego między skladajfJcymi ofert~ wspólną· 

Li) W harmonogramie naleźy podać tenniny rozpoczęc ia i zakollcz'enia poszczególnych działań oraz liczbowe 
okre<lcnie . kali działałl planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego 
zadania publicznego. np. liczba 'wiadczelludzielany h tygodniowo, rniesięcznic. liczba adresatów). 
HlOpi zgodny z kosztory em. 
1-) Należy op isać zakladane rezultaty zadania publicznego - czy będą trwale oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu po/ecznego lub złagod z i jego negatywne skutki. 
16) ależy uwzględnić wszystkie planowane koszty. w szczególno'ci zakupu us/uo, zakupu rzeczy. 
wynagrodzer\. 
17) Dotyczy j edynie wspierania zac/ania pllbl icznego. 
I~} Nalezy wpisać koszty bezpo 'rec/nio związane z celem realizowanego zadania publicznego . 
l?) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dolączają do tabeli informację o swoich kosztach. 
20) Należy wpi ać koszty związane z obsługą i admini stracją realizowanego zadania, które związane są 
z \vykonywaniem dzia/all o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym , w tym obsług" finansową 

i prawną projektu . 
2 1) Wypełnien ie fakultatywne - umoźli\v i a zawarci \ V lUllowie po.tanowienia. o kt6rYln mowa w § 16 
ramowego wzoru UIll wy. stanowiącego załą,~zl1ik nr 2 do r zporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 grudnia 20 I Or. w sprawie wzoru oreny i ramowego wzoru urnowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania 7. wykonania tego z.adania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji 

zadania publicznego. 
~2) Informacje kwalifikacjach osób. które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz 

kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty \Vspóln~i nalety przyporządkować zasoby kad rowe do 

dysponujących nimi oferentów. 
2.1) ' p. loka l, sprzęt. materia/y. W przypadku oferty wspóll'l~j należy przyporządko\-vać za oby rzeczowe do 

dysponujących nimi oferentów. 
~.I\ Odpis musi być zgodny z akllJalnym tanem faktycznym i prawnym. niezależnie od tego. kiedy został 
wydany. 
~5) Wypełnia orgal\ administracj i publicznej. 



(pieczęć oferenta) 

Załącznik Nr 2 do 
OgIoszenia otwartego konkursu ofert 

w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej 

Kędzierzyn-Koźle, ......................................... . 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU 

Oświadczam (-my), że: 

- nie ubiegam (-my) się o środki finansowe z innych źródeł budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle 

na to samo zadaJlle, 

- nie zalegam (-my) z płatnościami wobec gminy Kędzierzyn-Koźle oraz nie zalegam (-my) z 

płatnościami wobec gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu umów cywilno

prawnych. 

- przeciwko nam nie jest prowadzona egzekucja na podsti:lwie przepisów prawa cywilnego. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczell woli w imieniu podmiotu) 


