
z ARZ 4DZENIE NR OA. 005 0.65,2021

BURMISTRZA MIASTA KOLA
zdnia13 maja202l r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zailafi publicznych
w okresie od 15 czerwca202l r. do 15 wrzesnia 2021r. w obszarze dzialalno56 narzecz dzieci

i mlodziei,y, w tym rvypoczynku dzieci i mlodzieiry

Na podstawie art. 11 ust. 2, afi. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 ktrietnia 2003 r.

o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z 2020 r., poz. 1057 ze zm,)

oraz uchwaly Nr XXXV298\2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie

"Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdovtymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dzialalnoS6 po2ytku publiczrego na rok 2021", zarzqdzan co nastgpuje:

$ 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadafi publicznych z zala:es;'t dzialalnoSci po2ytku

publicznego w formie wsparcia rcalizacji zadafi w obszarze dzialalnoift na rzecz dzieci

i mlodzieLy, w tym wypoczynku dzieci i mlodzieiry.

$ 2. Tre56 ogloszenia stanowi zal4cmikNr 1 do niniejszego zaruqdzenia.

$ 3. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Kola.

$ 4. Zarzqdzenie wchodziw irycie z dniem podpisania.
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Zal4czniknr 7

do Zarz4dzenia nr OA.0050.6S2021
Burmistrza Miasta Kola
z dnia 13 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta Kola oglasz;a otwarty konkurs ofert
na realizacig zadari publicznych w formie wsparcia

w okresie od 15 czerwca 2021r. do 15 wrzeSnia 2021 r,

Podstawaprawna:art. 11ust.2,art.13 ust. I iust.2ustawyzdnia24kwietnia2}l3r.odzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 t., poz. 7057), Uchwala Nr XXXV298|2020
Rady Miejskiej w Kole z dnia25listopada 2020 r. w sprawie "Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej
Kolo z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 pozytku
publicznego na rok 2027'.

I. Rodzaje zadafiobjgtych konkursem /wysokoS6 Srodk6w przeznaczonych na realizacjg
zadafilinformacja dotycz4ca zadafi tego samego rodzaju realizowanych w roku

ogloszenia konkursu i w roku poprzednim

1. DzialalnoS6 na rzecz dzieci i mlodzieiy, w Em wypoczynku dzieci i mlodzieiy

Organizacja wypoczynku dzieci i mlodzie|y zamieszkalych na terenie Miasta
Kola w okresie wakacji letnich w formie wyjazd6w na obozy, kolonie i p6trkolonie

w mie$cie.

Cel:
- propagowanie akty"wnych form spgdzania wolnego czasu w$r6d dzieci i mlodzieiry,
- zapewnienie bezpiecznych warunk6w wypoczynku iwlaSciwej opieki wychowawczej dzieciom

imkodzie\ w czasie wakacji letnich,
- zapewnienie dostgpu dzieciom i mlodzie|y z terenu Gminy Miejskiej Kolo do udzialu

w zor garizowanym wypoczynku letnim,

Zakr es przed s i gwzi gcia :

zorganizowanie wypoczynku dzieci i mlodzieLry zamieszkalych na terenie miasta Kola
w okresie wakacji letnich w formie wyjazdow na obozy, kolonie i p6lkolonii w mieScie.

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane 1rod\a danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. organizacja oboz6w, kolonii i p6lkolonii w mie6cie,

oczekiwane Lrildla danych o osi4gnigtych wskaZnikach: np. listy uczestnik6w, dzienniki
prowadzone w ramach wypoczynku letniego, materialy informacyjne o przedsigwzigciach (m.in.
plakaty), li sty zgloszeniowe.

Maksymalna wysoko6i przy znanej d otacj i w ramach zadania: 1 3.000,00 zI.

Wysoko(6 Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadart

w roku 2020 r. - 39.000,0021
WysokoSi Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg
zadafi w roku2021 r. - 45.000,00 zl



III. Zasady przyzntwania dotacji

l. O dotacjg mog4 ubiega6 sig podmioty spelniaj4ce wymogi okreslone w ustawie z dniaZ4 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (t. j.Dr.U.22020 r.,poz. 1057

ze zm.).
2. Oferent sklada kompletne oferty zgodnie ze wzorem okre6lonyrn w Rozporz4dzeniu

Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pory.tku Publicznego z dnia 24 paLdziemika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadaii publicznych

orazwzor6w sprawozdafl z wykonania tych zadart.

3. Zadanie zlecanejest w formie wsparcia. Wysoko66 dotacji zbudLetu Gminy Miejskiej Kolo nie

moile przekroczy 6 9 5,00 % calkowitych koszt6w zadania.
4. Wklad oferenta moze pochodzil z:

a) wkladu wlasnego finansowego,
b) wkladu wlasnego osobowego,
c) wkladu wlasnego rzeczowego,
d) Swiadczefr pienigZnych od odbiorc6w zadania.

5. W ramach zadania oferent mo2e pobierad Swiadczenia pienigZne od odbiorc6w zadania.

Dopuszcza sig pobieranie Swiadczeh pienighnych od odbiorc6w zadania publicznego pod

warunkiem, 2e oferent realizlj1cy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoSd odplatn4 pozytku

pu b I i czn e go, z ktor ej p rzyc h 6 d pr zeznacza n a dzial alnoS i statutow4.
6. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry

przekazane zostat1 Srodki przeznaczone na realizacjE zadania.

IIII. Terminy i warunki realizacji zadtnia

1. Gmina Miejska Kolo wspiera realizacjg zadania publicznego w okresie okreSlonym w umowie
w roku 2027,nie wcze6niej jednak niZ od 15.06.2021r. i nie p62niej niZ do 15.09.2021 r.

2. Zadanie powinno by1 zrealizowane zgodnie ze zlolonE ofer14 i podpisan4 umow4, przy
zasto sowan iu i prze strzeganiu nastgpuj 4cych zasad'.

a) dofinansowaniu z dotacji podlegaj4 wyl4cznie koszty okreSlone w ofercie i w zawartej

umowie,
b) realizator zadaniapublicznego powinien stosowa6 sig do obostrzertw zwiqzku z COVID-19,
c) rodzaje koszt6w pokrywanych z dotacji:
Srodki uzyskane z dotacji wtaz z 5% wkladem wlasnym mog4 by6 przeznaczone wyl4cznie na

pokrycie koszt6w bezpoSrednio zwi4zanych z realizacj1 zadah objgtych konkursem,

w szczeg6lnoSci na:

wynajem obiekt6w niezbgdnych do realizacji zadania,

wyZyrvienie i zakwaterowanie uczestnik6w zadan ia,

wynagrodzenia os6b zatrudnionych przy realizacji zadania

ubezpieczenia w zakresie niezbgdnym do realizacji zadania,

oplaty za bilety, wstgpy,
koszty administracyjne obslugi realizacji zadania

indywidualne koszty podr6Zy niezbgdne do realizacji zadania,

koszfy material6w promuj4cych przedsigwzigcie, rnaterialy informacyjne (m.in. plakaty,

aftsze, banery, reklamy w mediach)
d) Dotacja nie bgdzie udzielana na:

- zaktp grunt6w,
- dzialalnoS6 gospodarcz4,
- dzialalno{t polity cznq,
- bieaqce koszly funkcjonowania niezwiqzane z realizacjq zadania (np. crynsz, energia

elektryczna, telefon);
- pokrycie zobowiqzah powstalych przed datqzawarciaumowy



e)

- realizacjE inwestycji, z wylqczeniem inwestycji rwiqzanych zbezpofiredniq realizacjq zadait

publicznych, na kt6re dotacj a zostala przyznafla.
W trakcie realizacji zadania mog4 byd dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu
realizacji zadania. Zmiany wymagaj4 zgloszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy
Miejskiej Kolo. Zgloszone zmiany nie mog4 zmieniat istoty zadania publicznego. Oferent
zobligowany jest przedstawil zaktualizowany zakres dzialahl harmonogramu po uzyskaniu

zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagaj4 aneksu do umowy.
Zadanie uznaje siq za zrealizowane jeLeli osi4gnigty zostanie poziom 7 5 oh rerultat6w .

W trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonywane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych

pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami. Zmiany powyzsze wymagaj4 aneksu do

umowy.
Podmioty, kt6re otrrymaj4 dotacj g na realizacjg zadania s4 zobligowane zamieszczad

w spos6b czytelny informacjg, i2 realizowany projekt jest dofinansowany z budLetu Gminy
Miejskiej Kotro. Informacjawraz z logotypem Gminy Miejskiej Kolo, powinna by6 zawarta

w wydawanych w ramach zadania materialach informacyjnych, promocyjnych lub przezustn4
informacjg kierowan4 do odbiorc6w w nastgpuj4cym brzmieniu ,,Zadanie (narwa zadania)

zostalo/jest zrealizowanehealizowane dzigki dofinansowaniu z budZetu Gminy Miejskiej
Kolo. Logotyp dostgpny jest na stronie www.kolo.pl.
Oferent, realizuj4c zadanie publiczne zobowi1zany jest do stosowania przepis6w prawa,

w szczegllno6ci Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 z dnia
27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b firycznych w rwiqzku zprzetv,rarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L ll9 z 04.05.2016 r.)
oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych
osobowych.
W przypadku planowania zlecania czgsci zadania innemu podmiotowi oferent powinien
uwzglgdni6 tak4 informacjg w skladanej ofercie. Informacjg tg oferent tmieszcza w planie
i harmonogramie dzialai w kolumnie ,,zal<res dzialania realizowany przez podmiot niebgd4cy

stron4 umowy".
Przy realizacji zadania nie jest wymagana komplementarnoSd.

IV. Termin skladania ofert.

l. Oferty naleiry sklada6 w zamknigtych kopertach w Punkcie Obslugi Mieszkarica Urzgdu
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek I (Ratusz), w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r. do

godz. 15oo lub drog4 pocztow4 (decyduje data i godzina wplywu oferty do Urzgdu). Oferty
zloaone lub dorgczone po terminie nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie i zostan4 zwr6cone

oferentom bez otwierania (na kopercie musi byd umieszczony adres zwrotny oferenta).
2. Koperta powinna byi opisana nastgpuj4co: ..nazwa i adres Dodmiotu wnioskuiacego

gjgl4.i-{,, rodza i zad ania o b i etego ko n ku rsem " or az ),nazrr,{ a zadania" ..

3. W jednej kopercie naleiry zloiry| tylko jedn4 ofertg.
4. Oferta winna byt zloilona na formularzu, o kt6rym mowa w niniejszym ogloszeniu.

V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostan1rozpatrzone w terminie do dnia 14 czerwca202l r.

2. Wraz z oferl4 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) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofeftg wsp6lnq
ni2 wynikaj 1cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wtra5ciwego rejestru dokument
pofwierdzaj 1cy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta (-6*),

c) statut podmiotu skladaj4cego ofertg lub inny wlaSciwy akt wewngtrzny,

0
s)

h)

i)

i)

k)



4.

5.

6.

7.

B.

9.

10.

petrnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podmiotu, zaciqgania zobowiqzah

finansowych i dokonywania rozliczeri w tym zakresie, jeSli dana osoba nie jest wskazana
w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalnoSci podmiotu,

Kopie wymaganych zatqcznik6w, powinny byi potwierdzone za zgodnoif z oryginaletn (kazda

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

wystgpuj4cego o dotacjg (crytelny podpis i piecz4tka lub imienna piecz4tka). Osoby

uprawnione niedysponuj qce piecz4tkami imiennyrni winny podpisywai sig pelnym irnieniem

i rrazwiskiern z zaznaczeniem pelnionej funkcj i.
Do konkursu ofert mog4 byi skladane ofefty, w kt6rych terminy realizacji zadan sq zgodne

z terminem okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.
Burmistrz powoluje komisjg konkursow4, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz

oceny merytorycznej.
Ocena formalna obej muj e nastgpuj 4ce elementy:
- terminowoS6 z{ozenia oferty,
- prawidlowoSi opisu koperty.
- zlolenie oferty przez podmiot uprawniony,
- prawidlowoS6 formularza oferty zgodnie ze wzorem okre5lonyrn w RozporzEdzeniu

Przewodnic zqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paLdziernika 20 I 8 r.

w sprawie wzor6w oferl i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadan
publicznych orazwzor6w sprawozdaii z wykonania tych zadah,

- kompletno66 wypelnienia wszystkich punkt6w fonnularza ofefty,
- prawidlowoSd zlohonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaznione zgodnie ze

statutem lub innyrn dokumentem lub rejestrem okre6laj4cym spos6b skladania o6wiadczeri

woli w imieniu organizacji,
- zgodnoS6 przedstawionego terminu realizacji zadania z terminem wskazanym

w ogloszeniu,
- zgodnoSi wnioskowanej kwoty dotacji z maksymalnyni wysoko6ciami kwot dotacji

(w ramach obszaru) okre6lonymiw ogloszeniu konkursowym,
- kompletno(6 wymaganych zal4cznik6w,
- prawidlowoSd potwierdzonych za zgodno(6 zal4cznikow (oryginal dokumentu lub

potwierdzenie zgodnoSci z oryginalem, podpis osoby upowa2nionej).
W razie niespelnienia wymog6w formalnych oferent na wezwanie komisji moZe uzupelni6

braki w ofercie.
Oferty n iespelniaj 4ce warunk6w forrnalnych pod legaj 4 odrzuceni u.

Nie ma moZliwo6ci wymiany oferl.
Oferty spelniaj4ce wymogi formalne opiniowane bgdq przez Komisjg Konkursow4 pod

wzglgdern merytorycznym.
ll. Przy rozpatrywaniu ofeft na realizacje poszczeg6lnych zadah bgd4 brane pod uwagg

nastgpujqce kryteria:
a) mo2l iwoi6 realizacji zadania pub I icznego przez ofercnta,
b) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

j ego zakresu rzeczow ego,
c) proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent

bgdzie realizow a( zadania publiczne,
d) wysokoSd planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub

Srodk6w pochodz4cych z innych Lr6del na realizacje zadania publicznego,
e) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy

i praca spoleczna czlonk6w,

0 ocena realizacji zadah publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnoS6 i terminowoic oraz sposobu

rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacie zadah.
Wysoko66 przyznanej dotacji moze by6 nilsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku

oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego
zadania or az pr zedstawienia aktualizacji oferty.
Komisja konkursowa opiniuje oferty i proponuje kwoty dotacji rraposzczeg6lne zadania.

d)

12.

13.



1 4. Komisj a przedklada propozycj g do zatwieldzenia Burmistrzowi.
15. Ostateczn4 decyzjE o przyznaniu i wysokoSci dotacji podejrnuje Burmistrz.
16. O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie

internetowej miasta www.kolo.pl, BIP oraz tablicy ogloszefi.
I7. Konkurs ofert zostaje uniewaZniony jeZeli:

a) nie zloilono Ladnej ofeffy,
b) iladnaze zloilonych ofert nie spelnia wymog6w zawafich w ogloszeniu.


