
Zalqczniknr I

do Zarz4dzenia OA.005 o IQZOZZ

Bunnistrza Miasta Kola
zdnia4 wrze$nia 2022r.

Dzialajqc na podstawie Uchwaty Nr III/1112010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu wspierania finansowego zadania wlasnego Gminy Miejskiej
Kolo w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi spottu (Dz.Urz.
Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679)w zwiqzku zart.27 ust. 1 i2 ustawy zdnia25 czerwca 2010 r.

o sporcie (Dz. U. 22022 r. poz. 1599)

BURMISTRZ MIASTA KOI-A
OGI,ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJEI ZADAN W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKOW
SPRZYJAJACYCH ROZWOJOWI SPORTU

w okresie od 28 wrzeSnia2022 r. do 30 listopada 2022 r,

ADRESACI KONKURSU

1. Wsparcie finansowe na realizacjE zadah w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych
rozwojowi sportu mog4 otrzyma(, kluby sportowe nie nalelEce do sektora finans6w
publicznych i niedzialajEce w celu osi4gnigcia zysku prowadz1ce dzialalno56 spoftow4 na

terenie Grniny Miejskiej Kolo.
2. Dotacje mog4 otrzymad kolskie kluby sportowe szkol4ce zawodnik6w w dyscyplinach

indywidualnych i grach zespolowych.
3. Warunkiem ubiegania sigprzez kluby sportowe o udzielenie dotacji na realizacjg zadania jest

zrzeszenie w klubie sportowym zawodnik6w uprawiaj4cych okreSlon4 dyscypling sportowq
i posiadaj4cych licencjg zawodnika wydan4 przez uprawniony do tego polski zwiqzek
spoftowy, kartg zgloszenia lub inny dokument uprawniaj4cy do uczestnictwa we
wsp6lzawodn ictwie sportowyrn.

RODZAJE ZADAN OBJETYCH KONKURSEM

Cel zadania:
Upowszechnianie i roav6j
we wsp6lzawodnictwie krajowym

Zakres przedsigwzigcia:
r organizowanie i udzial w wybranych imprezach i zawodach sporlowych

w ramach wsp6lzawodnictwa sportowego,
r organizowanie i prowadzenie przez wykwalifikowan4 kadrg trenersko - instruktorsk4

procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Wysoko56 Srodk6w publicznych przekazanychprzez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadafl w roku
2021 r. - 267 .500,00 zl.
Wysoko6d Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadaf w roku

2022 r. - 280.000,00 zl.
Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejskq Kolo na realizacjg zadaft
w roku 2022 r. w ramach ogloszonego konkursu - 14.000100 zl.

Upowszechnianie i rozw6j sportu

sportu poprzez osi4ganie wysokich wynik6w sporlowych
i migdzynarodowym.



ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
1. Zgodnie z wymogami ustawy zdnia2T sierpnia2009 r. o finansachpublicznych (Dz.U.22022 r.

poz. 1634, 1725,1747,1768) oraz Uchwaly Nr III/1112010 Rady Miejskiej w Kole z dnia22
grudnia 2010 r. w sprawie okre6lenia warunk6w itrybu wspierania finansowego zadania
wlasnego Gminy Miejskiej Kolo w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sportu
(Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679).

2. Bunnistrz Miasta Kola udziela wsparcia finansowego na realizacjg zadah w zakresie tworzenia
warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sportu na podstawie ofert ztoilonyclt przez k\tby sportowe

ubiegaj4ce sig o wsparcie dla kt6rych nie stosuje sig trybu odwolania.
3. Burmistrz Miasta Kola moze uniewazni6 konkurs lub odst4pi6 od zawarcia umowy, jeLeli:

. stwierdzi istotne naruszenie prawa przy ocenie ofert,

. wyst4pi4 istotne zmiany okolicznodci powodui4cych, 2e zakoflczenie procedury wyboru
oferty lub zawarcie umowy nie lefi w interesie publicznym, a ztniany takiej nie moina
bylo wczeSniej przewidzied.

4. Wysoko6d przyznanej dotacji moZe byd nilsza ni2 wnioskowana w ofercie. W takim przypadku

oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego
zadania przy zachowaniu wymaganego finansowego wkladu wlasnego w wysokoSci co najmniej

50% wynegocjowanej wartoSci zadania.
5. Burmistrz Miasta Kola moze odm6wi6 podmiotowi wyionionemu w konkursie przyznania dotacji

i podpisania umowy w przypadku, gdy oka2e sig, iz:
. podmiot lub jego reprezentanci utrac4 zdolnoSi do czynno3ci prawnych,
. zostan4 ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwa2aiqce wiarygodnoS6

merytoryczn4 lub finansow4 oferenta.
6. Rodzaje koszt6w pokrywane z dotacji zwi4zane z realizacjq zadafi z zakresu rozwoju sportu:

Srodki uzyskane zdotacjiwrazz 50% finansowym wkladem wlasnym mog4 by6 przeznaczonena
pokrycie:

' wydatk6w na realizacjg program6w szkolenia sportowego,
. wydatk6w z tytulu zakupu sprzgtu spottowego,
. koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
. koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego,
. wydatk6w z tytulu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
. wydatk6w bie24cych z tytulu ttrzymania urz4dzeh sportowych slu24cych uprawianiu

sportu,
. wydatk6w z tytulu przygotowania i udzialu klubu sportowego lub zawodnika

w zawodach sportowych.
7. Z dotacji nie mog4 byd finansowane lub dofinansowane wydatki ztytulu:

. !\yplaty wynagrodzeri dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu spottowego,

. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

. zaplaty kar, mandat6w i inrrych oplat sankcyjnych nalozonych na klub zobowi4zaf, klubu
sportowego z zaciqgniEtej po|yczk| kredytu lub wykupu papier6w warto6ciowych oraz
koszt6w obslugi zadluzenia.

8. W przypadku wydatk6w zwiqzanychzkosztami administracyjnymi dopuszcza siqprzeznaczenie do

5Yo otrzymanej dotacj i.
9. Wynagrodzenia os6b zatrudnionych przy realizacji zadania nie mog4 przekroczyl 50% udzielonej

dotacji.

TERMINY I WAR{.INKI REALIZACJI ZADANIA

1 . Termin realizacji ustala sig zgodnie z zapisen"t umowy realizacji zadania w rok.o 2022.

2. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadania jest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostan4 Srodki przeznaczone na realizacjE zadania.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego Burmistrz Miasta
Kola zawiera umowg dotacji na realizacjg zadania.



4.

5.

6.

7.

8.
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W przypadku odst4pienia od zawarcia umowy oferent ma obowi4zek pisemnie powiadomi6

Burmistrza o swojej decyzj|
Form4 !\ryplaty dotacji przyznanej z budzetu Gminy Miejskiej Kolo jest przekazanie klubowi
sportowemu Srodk6w na poczet poniesienia koszt6w zadania.
Dotacjg przekazuje sig wjednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy
klubu sporlowego wskazany w umowie. Termin i spos6b przekazania dotacji (ednorazowo lub w
transzach) okreSla umowa.
Do przyznania dotacji wymagany jest finansowy wktad wlasny w wysoko5ci co najmniej 5%

warto5ci zadania.
Rozliczane bgd4 koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do tetminu zakohczenia realizacji

zadania okrerilonego w podpisanej umowie.
W przypadku pelnej realizacji zleconego zadania przry pomniejszonym zaangazowaniu
pozostalych Srodk6w zakladanych na jego finansowanie przewiduje sig proporcjonalne
pomniej szenie kwoty dotacji naleZnej.

Od oferenta wymaga sig informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizacji
zadania ze Srodk6w finansowych przeznaczonych w ramach dotacji zbudZetu Gminy Miejskiej
Kolo.

10. Oferent przy realizacji zadania publicznego powinien stosowa6 sig do obostrzef, i zaleceA

wynikaj4cych ze stanu pandemii COVID-19,
11. Oferent przy realizacji zadania publicznego jest odpowiedzialny za uwzglgdnienie minirnalnych

wymagafl sluz4cych zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczegolnymi potrzebami, okreSlonych
w aft. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi
potrzebami.

TERMIN I WARUNKI SIq-ADANIA OFERT

L Koperta powinna byi opisana nastgpuj4co: ,,Nazwa i adres podmiotu" oraz ,,Rodzaj zadania
objgtego konkursem".

2, Ofefi nalezy skladai w zamknigtych kopertach w Punkcie Obslugi Mieszkaflca Urzgdu
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek I (Ratusz), w terminie do dnia 22 wrze9nia 2022 r. do godz.

15:30 lub drog4 pocztow4 (decyduj e data i godzina wplywu oferty do urzgdu).
3. W jednej kopercie naleiry zloLy1 tylko jedn4 ofertg.
4. Oferly zlo2one po terminie zostan4 odrzucone bez ich merytorycznego rozpatrzenia.
5. Oferent sklada kompletne oferty zgodnie ze wzorem okre(lonym w uchwale

Nr III/I 112010 Rady Miejskiej w Kole zdnia22 grudnia 2010 r. w sprawie okreSlenia warunk6w i

trybu wspierania finansowego zadania wlasnego Grniny Miejskiej Kolo w zakresie tworzenia
warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679).

6. Wraz z ofert4 realizacji zadania publicznego oferent sklada:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,
b) sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok (w przypadku kr6tszej dzialalno6ci - za okres od

rejestracji do daty ogloszenia konkursu),
sprawozdanie finansowe za 2021 rok, zgodnie z ustawq z dnia 29 wrzelnia 1994 r.
o rachunkowo6ci (Dz. U. 2 2021 r. pot. 217, 2105, 2106, 2 2022 r. poz. 1 4BB.),

statut podmiotu skladaj4cego ofeftg,
pelnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podrniotu, zaci4gania zobowiqzah
finansowych i dokonywania rozliczeri w tym zakresie, je6li dana osoba nie jest wskazana
w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalnoSci podmiotu,
licencje (zawodnik6w i klubu) wydane przez uprawniony do tego polski zwiqzek spottowy,
kafiq zgloszenia lub inny dokument uprawniaj4cy do uczestnictwa we wsp6lzawodnictwie
sportowym,

g) kserokopie uprawniefl os6b prowadzqcych cykl szkolenia spotlowego,
h) o6wiadczenie dot. zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnyrni potrzebami

(odwiadczenie stanowi zal1cznik nr 1 do ogloszenia otwaftego konkursu ofert).

c)

d)
e)

0



7. W przypadku zloaenia przez oferenta wigcej niL jednej oferty wymagane jest zalqczenie do

kaidej w/w dokument6w.
8. Kopie wymaganych zal4cznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem

(kaZda strona wraz z dat4 potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania podmiotu

wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis lub imienna pieczqtka).

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Rozpatrzenie ofert nast4pi do 27 wrzelnia?0ZZ rcku,
2. Warunki formalne obejmuj4 nastgpuj4ce elementy:

. jedna koperta zawiera tylko jedn4 ofertg,

. prawidlowo66 druku oferly - zgodnie ze wzorem okre6lonym w uchwale Nr III/1 112010

Rady Miejskiej w Kole z dnia22 grudnia 2010 r. w sprawie okreSlenia warunk6w itrybu
wspierania finansowego zadania wlasnego Gminy Miejskiej Kolo w zakresie tworzenia

warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz.

61e),
. prawidlowoll zloZonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaznione zgodnie ze

statutem lub innym dokumentem lub rejestrem okre6laj4cyrn spos6b skladania oSwiadczef

woli w imieniu organizacji,
. kompletnoS6 wypelnionych pozycji,

' kompletno66 wymaganych zal4cznikow,
. wymogi formalne dotycz4ce zal}cznikow (oryginal dokumentu lub potwierdzenie

zgodnoSci z oryginalem, kalda strona wraz z dat4 potwierdzenia, podpis osoby

upowaznionej),
. terminowoi;c zloilenia oferty.

3. Kryteria stosowane przy ocenie pod wzglgdem merytorycznym:
I znaczenie zgloszonego zadania dla realizacji celu publicznego wskazanego w ogloszeniu

konkursowym,
. przedstawion4 w ofercie kalkulacjg koszt6w realizacji zadania (kosztorys zadania)

w odniesieniu do zakrest rzeczowego zadania,
. planowany przez klub sportowy udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w

pochodz4cych z innych nizbudlet Gminy Miejskiej Kolo 2r6del na realizacjg zadania,
. mozliwo56 realizacji zadania przez klub spottowy,
, dorychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budietu Gminy Miejskiej

Kolo, w tym rzetelnoSd i spos6b rozliczania.
4. Oceny oferty pod wzglgdem formalnym i rnerytorycznym bior4c pod uwagg wysokoSi Srodk6w

budzetowych przeznaczonych na konkurs ofert, a takze w zakresie rnozliwo$ci realizacji zadania

ujgtego w ofercie dokona Kornisja Konkursowa powolana zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Kola
do oceny ofert na wsparcie zadai z zakresu rozwoju spoftu na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

5. Wylonienia zadafi otrzyrnuj4cych wsparcie finansowe dokonuje Burrnistrz Miasta Kola.

6. Wyniki konkursu zostan4 podane do publicznej wiadomoSci.

7. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozltczania zadania reguluje umowa

zawarta pornigdzy Burmistrzetn Miasta Kola, a oferentetn.
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Zalqczniknr 1

do ogloszenia o otwartym konkursie ofert

( pieczgd organizacji) (data)

Oswiadczenie o spelnieniu wymagarfi slu24cych zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Prrystgpuj4c do udzialu w konkursie ofert na wykonanie zadaria publicznego w zakresie

tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozrvojowi sportu zleconych przez Gming Miejsk4 Kolo w roku

2022 Hubom sportowym w rozumieniu zapis6w Uchwaly Nr IIV11/2010 Rady Miejskiej w Kole

zdnia22 grudnia2010 r. w sprawie okre6lenia warunk6w i trybu wspierania finansowego zadania

wlasnego Gminy Miejskiej Kolo w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozrvojowi sportu

(Dz. lJrz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679), o6wiadczamy, 2e nasz klub przez okres realizacji

zadania publicznego, bgdzie zapewnial warunki sluZ4ce zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z ustaw4 zdnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpno$ci osobom

ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.l062).

Minimalne wymagania slui4ce zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczegfilnymi potrzebami

zostaly okreSlone w art. 6 ustarvy z dnia 19 lipca 2019 n o zapewnianiu dostgpno5ci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami.

( podpisy os6b upowainionych)


