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Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 

z dnia 5 stycznia 2018 roku 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza otwarty konkurs ofert 

 
na realizację w 2018 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania 

publicznego w zakresie rozwoju sportu, w formie wsparcia jego wykonania. 

 
 

  

I. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI. 

 

1. Na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz kluby 

sportowe Gminy Bogatynia zabezpieczono w budżecie na 2018 rok ogółem środki finansowe w kwocie 

723.500,00 zł. 

 

2. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów, o których mowa 

w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016  roku w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300). 

 

3. Dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej może otrzymać klub sportowy, w tym 

także klub funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, nie zaliczany do sektora finansów 

publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, którego siedziba mieści się na terenie Gminy 

Bogatynia, jeżeli: 

 

1) Realizuje cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni 

z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 

przez Gminę Bogatynia. 

 

2) Angażuje się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta i Gminy 

Bogatynia przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Bogatyni. 

 

3) Promuje wizerunek Bogatyni, jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu. 

 

4) Zapewni udział środków własnych na realizację zadania - kwota dofinansowania ze strony Gminy 

Bogatynia nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania. 

 
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od 

określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany będzie do przedstawienia zmodyfikowanego 

harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.  

 

5. W ramach dotacji pokrywane winny być jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest merytorycznie 

uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.  

 

6. Na obsługę finansowo - księgową nie może być przeznaczone więcej niż 10% kwoty dotacji.  
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7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na koszty stałe, w tym wynagrodzenia członków zarządu 

i administracji (z wyłączeniem wynagrodzenia osób obsługi finansowo – księgowej oraz osób 

uczestniczących bezpośrednio w realizacji zadania np. trenerów itp.), utrzymanie biura, zobowiązania 

powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, zakup środków trwałych, nagrody, premie i inne 

bonifikaty dla osób zajmujących się realizacją zadania, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub 

zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, koszty niezwiązane z realizacją 

zadania, prace remontowo – budowlane, zadania inwestycyjne, udzielenie pomocy finansowej osobom 

fizycznym, podatki i inne. 

 

8. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

 

9. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 

dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że: oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności 

prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną 

lub finansową oferenta, podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. 

10. Ostatecznego wyboru oferty wraz z decyzją o wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta 

i Gminy Bogatynia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

w formie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. 

 

11. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji, bądź odmowie przyznania dotacji nie 

ma zastosowania tryb odwoławczy. 

 

12. W sytuacji rezygnacji Oferenta z przystąpienia do zawarcia umowy bądź niemożność osiągnięcia celu 

zakładanego w ofercie, Burmistrz może podjąć decyzję o zwiększeniu niewykorzystanej kwoty dotacji 

wybranemu podmiotowi z wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania utworzonego przez Komisję 

Konkursową. 

 

13. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, 

przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. 

 
II. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 

 

1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podjęcia przez Burmistrza decyzji o udzieleniu dotacji do dnia 

31 grudnia 2018 roku, przy czym szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania 

i rozliczenia zadania zostaną określone w odrębnych umowach.  

 

2. Koszty poniesione przed terminem określonym w punkcie II.1. niniejszego ogłoszenia nie mogą być 

rozliczane ze środków pochodzących z dotacji. 

 

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 

z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 

 

4. Podmioty realizujące zadanie powinny: posiadać niezbędne doświadczenie, zapewnić bazę sportowo- 

rekreacyjną bądź bazę treningową, prowadzić zajęcia przez wykwalifikowanych trenerów bądź 

wykwalifikowany personel. 

 

5. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami wynikającymi z jego realizacji objęta była jak 

największa liczba mieszkańców miasta i gminy Bogatynia. 

 

III. TERMINY I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT. 

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez podmiot uprawniony pisemnej oferty na druku, 

o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016  
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roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300). 

 

2. Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych nazwą Oferenta, z dopiskiem: „Oferta na realizację 

zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu” należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 (pokój nr 5) lub przesłać za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej na ww. adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 roku, do godz. 

13.30 (o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data stempla pocztowego). 

 

3. Formularze ofertowe można pobierać ze strony internetowej - www.bip.bogatynia.pl lub w Wydziale 

Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej, ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 4. 

 

4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną. 

 

5. Oferta złożona po wskazanym terminie podlega odrzuceniu. 

6. Do oferty należy dołączyć: 

 

1) kopię aktualnego statutu, 

2) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny oferenta oraz 

prowadzonej przez niego działalności i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny 

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), 

3) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby 

inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem, 

4) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o niezaleganiu 

z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego złożenie w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego za 

2016 rok (deklaracji CIT-8). 

 

7. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub innym dokumencie prawnym 

są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych. 

 

8. W przypadku braków w ofercie lub załączników oferent jest informowany o tym fakcie i ma możliwość ich 

uzupełnienia. 

 

IV. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT. 

 
1. Złożone do otwartego konkursu oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 

 

2. Oceny formalnej dokona Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej, w terminie 21 dni od daty 

upływu terminu do składania ofert, pod warunkiem, że wszystkie złożone oferty będą kompletne i nie będą 

wymagały uzupełnienia – w takim przypadku ocena formalna nastąpi w terminie późniejszym. 

 

3. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełni wszystkie kryteria formalne. 

 

4. Oceny merytorycznej wraz z propozycją wysokości dotacji dla oferentów, w terminie nieprzekraczającym 

60 dni od daty ich złożenia, dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Bogatynia odrębnym zarządzeniem. 

 

5. Komisja konkursowa przy opiniowaniu ofert będzie brać pod uwagę w szczególności kryteria określone 

w § 7 Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bogatynia. 

 

http://www.bip.bogatynia.pl/
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6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy w Bogatyni oraz na stronie internetowej urzędu,  niezwłocznie po wyborze ofert. 

 

V. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: 
 

Izabela Mereżyńska – inspektor ds. kultury i sportu 

Wydział Edukacji, Kultury i Komunikacji Społecznej, ul. Daszyńskiego 1 

tel. (075) 77 25 232 

 


