
z ARZ |DZENTE NR OA.00s 0 1q.2023

BURMISTRZA MIASTA KOLA

z dnta 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi w zakresie tworzenia

warunk6w sprzyjajqcych rozrvoj owi sportu

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz uchwaly Nr III/1112010 Rady Miejskiej w Kole z dnia

22 grtdnia2010 r. w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu wspierania finansowego zadania wlasnego

Gminy Miejskiej Kolo w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi spottu

(Dz.rJrz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679) zarzydza sig, co nastgpuje:

S 1. 1. Oglasza sig otwatty konkurs ofert na realizacjg zadah w zakresie tworzenia warunk6w

sprzyjaj4cych rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2023 r. do 30 listopada2023 r.

2. TreSi ogloszenia stanowi zalqcznik nr I do niniejszego zarz4dzenia.

$ 2. Wykonanie zarz4dzenia powierza siE Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$ 3. Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zal1czniknr I
do Zar zqdzen i a OA. 0 05 0.1 4.2023
Burmistrza Miasta Kola
z drtra25 stycznia2023 r.

Dzia\ajqc na podstawie Uchwaly Nr IIV1ll20l0 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r.
w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu wspierania finansowego zadania wlasnego Gminy Miejskiej Koto
w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozrvojowi sportu (Dz.Un. Woj. Wielkopolskiego Nr 34

poz. 679) w rwiqzkl z arl. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185).

BURMISTRZ MIASTA KOI,A
OGI.ASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACIBI ZADAI( W ZAKRESIE TWORZENIA WARUNKOW
SPRZYJAJ.{CYCH ROZWOJOWI SPORTU

w okresie od 15 lutego 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

ADRESACI KONKT]RSU

1. Wsparcie finansowe narealizacjg zadai w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozrvojowi
sportu mog4 otrzymad kluby sportowe nie nale24ce do sektora finans6w publicznych i niedzialajqce
w celu osi4gnigcia zysku prowadzqce dzialalnoSl sportow4 na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

2. Dotacje mog4 otrzymal kolskie kluby sportowe szkol4ce zawodnik6w w dyscyplinach
indywidualnych i grach zespolowych.

3. Warunkiem ubiegania sig przez kluby sportowe o udzielenie dotacji na rcalizacjg zadania jest
zrzeszenie w klubie sportowym zawodnik6w uprawiaj4cych okreSlon4 dyscypling sportow4
i posiadaj4cych licencjg zawodnika wydan4 przez uprawniony do tego polski nri1zek sportowy,
kartg zgloszenia lub inny dokument uprawniaj1cy do uczestnictwa we wsp6lzawodnictwie
sportowym.

RODZAJ ZADAr\rA OBJ4TEGO KONKURSEM

Upowszechnianie i rozw6j sportu
Cel zadania:
Upowszechnianie i rozw6j sportu poprzez osi4ganie wysokich wynik6w sportowych we wsp6lzawodnictwie
kraj owym i migdzynarodowym.

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

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

procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie.

Wysoko$6 Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na rcalizacjg zadaf w roku
2022 r. - 294.000,00 zl.
WysokoS6 6rodk6w publicznych przer,naczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadair
w roku 2023 r. - 290.000,00 zl.

ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI
1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierprua 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1634, 1725, 1747,1768, 1964,2414) oraz Uchwaly Nr IIV1 I/2010 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 sprzyjajqcych rozrvojowi sportu (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679).

2. Burmistrz Miasta Kola udziela wsparcia finansowego na realizacjg zadah w zakresie tworzenia
warunk6w sprzyjaj4cych rozrvojowi sportu na podstawie ofert zloilonych przez kluby sportowe
ubiegaj4ce sig o wsparcie dla kt6rych nie stosuje sig trybu odwolania.



3. Burmistrz Miasta Kola mo2e uniewa2ni6 konkurs lub odst4pi6 odzawarcia umowy, je2eli:
, stwierdzi istotne naruszenie prawa przy ocenie ofert,
. wyst4pi4 istotne zrniany okoliczno6ci powodui4cych,2e zakoirczenie procedury wyboru oferly

lub zawarcie umowy nie leLy w interesie publicznym , a zmiany takiej nie mohna bylo wczeSniej

przewidziei..
4. WysokoS6 przymanej dotacji moZe byd nihsza ni2 wnioskowana w ofercie. W takim przypadku

oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu tzeczowego i finansowego zadania
przy zachowaniu wymaganego finansowego wkladu wlasnego w wysokoSci co najmniej 5%

wynegocj owanej wartoSc i zadania.
5. Burmistrz Miasta Kola mo2e odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie przyznania dotacji

i podpisania umowy w przypadku, gdy okaZe sig, i2:
. podmiot lub jego reprezentanci utrac4 zdolno66 do czynno6ci prawnych,
t zostanq ujawnione nieznane wczeSniej okolicznoSci podwa2ai4ce wiarygodnoS6 merytoryczn4

lub finansow4 oferenta.
6. Rodzaje koszt6w pokrywane z dotacji z,iviqzanezreilizacjqzadafi z zakresu rozrvoju sportu:

Srodki uzyskane z dotacji wraz z 5olo finansowym wkladem wlasnym mog4 by6 przeznaczofie na

pokrycie:
. wydatk6w narealizacjg program6w szkolenia sportowego,
. wydatk6w z $rtulu zakupu sprzgtu sportowego,
. koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
. koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla ce16w szkolenia sportowego,
. wydatk6w z t5rtulu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

' wydatk6w bieilqcychztylcLrtvutrzymaniawz4dzef, sportowych slu24cych uprawianiu sportu,
. wydatk6w z gtil:u przygotowania i udzialu klubu sportowego lub zawodnika

w zawodach sportowych.
7. Z dotacji nie mog4 by6 finansowane lub dofinansowane wydatki z$utu:

, wyplaty wynagrodzeri dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego,
r transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
. zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nato2onych na klub zobowi4zari klubu

sportowego z zaciqgnigtej poLyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartoSciowych oraz koszt6w
obslugi zadluhenia.

8. W przypadku wydatk6w rwiqzanych z kosztami administracyjnymi dopuszcza sigprzeznaczenie do 5%o

otrzymanej dotacji.
9. Wynagrodzeniaos6b zatrudnionych przy rcalizacjizadanianie mog4 przek'roczyl 50Youdzielonej dotacji.

TERMINY I WARIINKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji ustala sig zgodnie z zapisem umowy realizacji zadania w roku 2023 - jednak nie
wcze6niej ni2 od 15 lutego 2023 r. i nie p62niej ni2 do 30 listopada 2023 r..

2. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadania jest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazanezostanq6rodkiprzeznaczonenarealizacjgzadania.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego Burmistrz Miasta Kola
zawiera umowg dotacji narealizacjg zadania.
W przypadku odst4pienia od zawarcia umowy oferent ma obowi4zek pisemnie powiadomi6 Burmistrza
o swojej decyzji.

4. Form4 lyyplaty dotacji przyznanej z btdLetu Gminy Miejskiej Kolo jest przekazanie klubowi
sportowemu Srodk6w na poczet poniesienia koszt6w zadania.

5. Dotacjg przekazuje sig w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy klubu
sportowego wskazany w umowiq. Termin i spos6b przekazania dotacji (ednorazowo lub w transzach)

okre6la umowa.
6. Do przyznania dotacji wymagany jest finansowy wklad wlasny w wysokoSci co najmniej 5% warto$ci

zadania.
7. Rozliczane bgd4 koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu zakoiczenia realizacji zadania

oke$lonego w podpisanej umowie.
8. W przypadku pelnej rcalizacji zleconego zadania przy pomniejszonym zaangaiowaniu pozostalych

Srodk6w zakladanych na jego finansowanie przewiduje sig proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji
naleinej.

9. Od oferenta wymaga sig informowania opinii publicznej o fakcie dofinansowania realizacji zadania ze

Srodk6w finansowych przeznaczonych w ramach dotacji z bud2etu Gminy Miejskiej Koto.
10. Oferent przy realizacji zadaniapublicznego powinien stosowa6 sig do obostrzef i zalecefi wynikaj4cych

ze stanu zagroLenia pandemicznego,



11. Oferent przy realizacji zadania publicznego jest odpowiedzialny za uwzglgdnienie minimalnych

wymagan slu24cych zapewnieniu dostgpno5ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, okre$lonych

w art.6 ustawy zdnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami.

TERMIN I WART]NKI SKI,ADANIA OFERT

1. Koperta powinna by6 opisana nastgpuj4co: ,rNazwa i adres podmiotu" oraz,,Rodzaj zadania objgtego
konkursemtt.

2. Oferty naleLy skladad w zamknigtych kopertach w Punkcie Obstugi Mieszkarica Urzgdu Miejskiego

w Kole ul. Stary Rynek 1 (Ratusz), w terminie do dnia 9 lutego 2023 r. do godz. 15:30 lub drog4

pocztow4 (decyduje data i godzina wplywu oferly do urzgdu).
3. W jednej kopercie naleLy zloiry| tylko jedn4 ofertg.
4. Oferty zloilone po terminie zostan1odrzucone bez ich merytorycznego rozpatrzenia.

5. Oferent sklada komplefire ofefty zgodnie ze wzorem okreSlonym

Nr IIV1 ll20l0 Rady Miejskiej w Kole z dnia22 grudnia 2010 r. w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu
wspierania finansowego zadania wlasnego Gminy Miejskiej Kolo w zakresie tworzenia warunk6w
sprzyjajqcych roanrojowi sportu (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz.679).

6. Wrazz 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 merytoryczle za 2022 rok (w przypadku kr6tszej dzialalno6ci - za okres od rejestracji

do daty ogloszenia konkursu),
c) sprawozdanie finansowe za 2021 rok, zgodnie z ustaw4 z dnia 29 wrze6nia 1994 r.

t20),o rachunkowoSci (Dz.U. 22023 r.poz.
statut podmiotu skladaj4cego ofertg,
pelnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podmiotu, zaciqganiazobowiqzai finansowych
i dokonywania rozliczeri w tym zakresie, jeSli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie

stanowi4cym o podstawie dzialalno6ci podmiotu,

0 licencje (zawodnik6w i klubu) wydane przez vprawniony do tego polski rwiqzek sportowy, kartg

z$oszenia lub inny dokument uprawniaj4cy do uczestnictwa we wsp6lzawodnictwie sportowym,
g) kserokopie uprawnief os6b prowadzqcychcykl szkolenia sportowego,
h) o6wiadczenie dot. zapewnienia dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (oSwiadczenie

stanowi zalqczniknr 1 do ogloszenia otwartego konkursu ofert).
7. W przypadku zlohenia przez ofercnta wigcej niZ jednej oferly wymagane jest za\4czenie do kaidej

w/w dokument6w.
8. Kopie wymaganych zalqcznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodno66 z oryginalem (kaZda

strona wraz z dat4 potwiefizenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania podmiotu wystgpuj4cego

o dotacjg (czytelny podpis lub imienna piecz4tka).

9. Oferty zawieraj1ce braki formalne nie bgd4 rozpatrywane (nie podlegaj4 uzupelnieniu).

TERMIN' TRYB I KRYTERH STOSOWANE PRZY DOKOI\TYWANIU WYBORU OFERTY

t. Rozpatrzenie ofertnast4pi do 14 lutego 2023 roku,
2. Warunki formalne obejmuj4 nastgpuj4ce elementy:

, jedna koperta zawieratylko jedn4 ofertg,
. prawidlowo$6 druku ofeffy - zgodnie ze wzorem okreSlonym w uchwale Nr IIV11/2010 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 sportu (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz.679),

. prawidlowo56 z\oaonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaZnione zgodnie ze statutem lub
innym dokumentem lub rejeshem okeslaj4cym spos6b skladania o6wiadczefl woli w imieniu
organizacji,

. kompletno$6 wypelnionych pozycji,

. kompletnoS6 wymaganych zalqcznikow,

. wymogi formalne dotyczqce zal4cznik6w (oryginal dokumentu lub potwierdzenie zgodno6ci
z oryginalem,kaLda strona wrazzdat4 potwierdzenia, podpis osoby upowai:nionej),

r terminowo66 zlohenia ofefty.
3. Kryteria stosowane przy ocenie pod wzglgdem merytorycznym:

. znaczenie zgloszonego zadania dla realizacji celu publiczne$o wskazanego w ogloszeniu
konkursowym,

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

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

pochodz4cych z innych ni2 bud2et Gminy Miejskiej Kolo 2r6del narealizacjg zadania,

w uchwale

d)
e)



. mo2liwo36 realizacji zadania przezkhtb sportowy,
, dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budhetu Gminy Miejskiej Kolo,

w tym rzetelnoS6 i spos6b rozliczania.
4. Oceny oferty pod wzglgdem formalnym i merytorycznym bior4c pod uwagg wysoko$6 Srodk6w

budzetowych przeznaczonych na konkurs ofert, a tak2e w zakresie mo2liwoSci rcalizacji zadania ujgtego

w ofercie dokona Komisja Konkursowa powolana zarzqdzeniem Burmistrza Miasta Kola do oceny ofert
na wsparcie zadafi z zakresu roavoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kolo.

5. Wylonieniazadah otrzymuj4cych wsparcie finansowe dokonuje Burmistrz Miasta Kola.
6. Wyniki konkursu zostanqpodane do publicznej wiadomoSci.
7. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rczliczania zadania reguluje umowa zawarta

pomigdzy Burmistrzem Miasta Kola, a oferentem.



Zalqczniknr 7

do ogloszenia o otwartyrn konkursie ofert

(pieczq6 organizacji) (data)

O6wiadczenie o spelnieniu wymagarfl slu24cych zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

Przystgpuj4c do udziafu w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie tworzenia

warunk6w sprryjajqcych rozrvojowi sportu zleconych przez Gming Miejsk4 Kolo w roklu 2023 klubom

sportowym w rozumieniu zapis6w Uchwatry Nr IIV l l /20 1 0 Rady Miej skiej w Kole z drua 22 grudnra 20 1 0 r.

w sprawie okresleniawarunk6w i trybu wspierania finansowego zadania wlasnego Gminy Miejskiej Kolo
w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj1cych rozrvojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34

poz. 679), oSwiadczamy, Le naszklub przez okres realizacji zadania publicznego, bgdzie zapewnial warunki

sluZ4ce zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z ustaw4 z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymipotrzehami (Dz.U. 2022 po2.2240).

Minimalne wymagania sluiqce zapewnieniu dostgpno3ci osobom ze szczegfilnymi potrzebami zostaly

okreSlone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi

potrzebami.

(podpisy os6b upowainionych)


