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BT]RMISTRZA MIASTA KOLA
zdnia l7 sierpnia 2021r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych

w okresie od 20 wrzeSnia202l r. do 20 grudnia 2021r.

Na podstawie art. lt ust. 2, d. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno(ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 202I r.
poz. 1038 i 1243) oraz uchwaly Nr XXXV298|2020 Rady Miejskiej Kola z dnia 25 listopada 2020 t.

w sprawie "Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Koto z orgarrizacjanri pozarzqdowymi i innymi

podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSd po2ytku publicznego na rok 202I", zarzqdza sig co nastgpuje:

$1. Oglaszam otwarly konkurs ofert na realizacjg zadah publicznych w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury fizyczrcj w formie powierzenia realizaqizadania.

$2. Tre66 ogloszenia stanowi zalqcanikNr 1 do niniejszego zaru4dzenia.

$3. Wykonanie zaruqdzenia powierzam Zastgpcy Burmistrza Miasta Kola.

$4. Zarzydzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqczniknr I

do Zarzqdzenia nr OA.0050.98.202I
Burmistrza Miasta Kola
zdnia 17 sierpnia 2021 r.

Burmistrz Miasta Kola oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjg zadari publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej w formie powierzenia realizacji zadania

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci

pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. IJ. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. po2.1038 i 1243),

Uchwala Nr XXXI/29812020 Rady Miejskiej Kola z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie "Ptogramu
wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoS6 po4'tku publicznego na rok 2021'.

I. Rodzaj zarJania objgtego konkursem /wysokoS6 Srodk6w przezn czonych na realizacjg
zadania

Cel:
- propagowanie w6r6d dzieci i mlodzieiry aktywno5ci ruchowej.
Cel szczeg6lowy:
- zapewnienie dostgpu uczniom do zajg(, nauki plywania na Plywalni Miejskiej w Kole.
Zakr es przed si gwzi gc ia :

- rozwoj zainteresowah dzieci i mlodzieLry aktywno(ci4 sportow4 - plywanie.

Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznei
Nazwa zadania ,,Upowszechnianie plywania wSr6d dzieci i mlodzieiy ze szk6l podstawowych
z terenu Gminy Miejskiej Kolo"

Termin realizacjr zadania:20.09.2021 r. -20.12.2021 r.

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane Lrodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: przeprowadzenie zajg| nauki plywania dla uczni6w (przez okres trwania
zadania zwylqczeniem dni/tygodni wolnych od zajE6, przerwy 6wi4tecznej);
oczekiwane i,r6dla danych o osiqgnigtych wskainikach: dzienniki z prowadzonych zajg6.

Wysoko66 (rodk6w przeznaczonych na realizacjg zadah:32.000,00 zl.

II. Zasady przyznawtnia dotacji

l. O dotacjg mog4 ubiega6 sig podmioty spetniaj4ce wyrnogi okreSlone w ustawie z dnia24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2, Oferent sklada kompletne oferty zgodnie ze wzorem okreSlonym w Rozporz4dzeniu
PrzewodniczEcego Komitetu do spraw Po4rtku Publicznego z dnia 24 paLdziernika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadari publicznych
orazwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadart.

3. Zadanie zlecane jest w formie powierzenia.
4. W ramach zadania oferent nie moze pobierad Swiadczeii pienigznych od odbiorc6w zadania.
5. W wyniku postgpowania konkursowego moZe byi wybrana wigcej niZ jedna oferla.

6, Warunkiem zawarcia umowy rrealizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostanq Srodki przeznaczone na realizacjE zadania.



1.

2.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

Gmina Miejska Kolo powierza realizacjg zadania publicznego w okresie od dnia podpisania

umowy o powierzenie zadania do dnia wskazanego w umowie (nie p6Zniej ni2 do 20 grudnia202l
r.).
Zadanie powinno by6 zrealizowane zgodnie ze zlo2onq oferl4 i podpisan4 umow4, przy

zastosowaniu i przestrzeganiu nastgpuj 4cych zasad:

a) z zajgc zgloszonych do konkursu bgd4 mogli korzystad v,,yl4cznie uczniowie szk6l
podstawowych dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Miejska Kolo,

b) zajEcia dla odbiorc6w oferty powinny byi realizowane na Plywalni Miejskiej w Kole,

c) rodzaje koszt6w pokry"vanych z dotacji:
Srodki uzyskane z dotacji mog4 by6 przeznaczone wylqcznie na pokrycie koszt6w
bezpo5rednio zwiqzanychzrealizacj4zadaniaobjgtego konkursem, w szczeg6lnoSci:

- oplaty zabilety, wstgpy, wejScia na ptywalnig,
d) dotacja nie bgdzie udzielana na:

- zaktrp grunt6w, budynk6w, lokali lub innych nieruchomo6ci,
- dzialalnoSi gospodarcz4 or ganizacji,
- dzialalno6i polity czny,
- pokrycie zobowiqza{ powstatych przed dat4zawarcia umowy,

e) w trakcie realizacji zadania mogq by6 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 zmienial istoty zadania publicznego. Oferent
zobligowany jest przedstawi6 zaktualizowany zakres dzialahl harmonogramu po uzyskaniu
zgody na wprowadzenie zmian. Zmiat"ry wymagaj4 aneksu do umowy.

0 w trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokon).ryrane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych
pozycji koszt6w dzialania oraz pomigdzy dzialaniami. Zmiany wymagaj4 aneksu do umowy.

g) zadanie uznaje sig za zrealizowane jeleli osi4gnigty zostanie poziom 70 o/o rezultat6w,
h) podrnioty, kt6re otrzymaj4 dotacjE na realizacjg zadania s4 zobligowane zamieszczad

w spos6b czytelny informacjg, i2 realizowane zadanie jest finansowane z budzetu Gminy
Miejskiej Kolo. Inforrnacjawraz z logotypem Gminy Miejskiej Kolo, powinna by6 zawarta

w wydawanych w ramach zadania materialach informacyjnych, promocyjnych
w nastgpuj4cym brzmieniu ,,Zadanie (nazwa zadania) zostalo/jest zrealizowane/realizowane
dzigki finansowaniu z budzetu Gminy Miejskiej Kolo.

i) oferent, realizuj4c zadanie publiczne zobowi4zany jest do stosowania przepis6w prawa,

w szczeg6lnoSci Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwtqzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE, (og6lne rozporz1dzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119 204.05.2016 r.)
oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych
osobowych.

IV. Termin skladania ofert.

L Oferty nalely skladai w zamknigtych kopertach w Punkcie Obslugi Mieszkarica Urzgdu
Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek I (Ratusz), w terminie do dnia 10 wrzeSnia 2021r. do

godz. 15:30 lub drog4 pocztow4 (decyduje data i godzina wplywu oferty do Urzgdu). Ofetty
zlolone lub dorgczone po terminie nie bgd4 brane pod uwagQ w konkursie.

2. Koperta powinna byi opisana nastgpuj4co:
o dotacie'r, rr oraz,ntzwrz dania"..

3. W jednej kopercie naleiry zloZyt tylko jedn4 ofertg.
4. Oferta winna by( zloilona na formularzu, o kt6rym mowa w niniejszyrn ogloszeniu.



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

l. Oferty zostanqrozpatrzone w terminie do dnia 17 wrzelnia2021r.
2. Wrazz ofert4 realizacji zadania publicznego oferent sklada:

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

dokurnenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentujqcych,

b) statut podmiotu skladaj4cego ofertg lub inny wla6ciwy akt wewngtrzny,
c) pelnomocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podmiotu, zaciqgania zobowiqzart

finansowych i dokonywania rozliczeii w tyrn zakresie, je6li dana osoba nie jest wskazana

w dokumencie stanowi4cym o podstawie dziatralnoSci podmiotu.

3. Kopie wymaganych zal4cznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodnoSd z oryginalem
(ka2da strona wraz z dat4 potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania

podmiotu wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis i pieczEtka lub imienna piecz4tka). Osoby

uprawnione niedysponuj qce piecz4tkami imiennymi winny podpisywad sig pelnyrn imieniem
i nazwiskiem z zazfiaczeniem pelnionej funkcj i.

4. Do konkursu ofeft mog4 byd skladane ofeffy, w kt6rych terminy realizacji zadafi sq zgodne

z okre6lonyrni w czgsci I ogloszenia o konkursie terminami realizacji zadania.

5. Burmistrz powoluje kornisjg konkursow4, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz

oceny merytorycznej.
6. Ocena formalna obejmuje nastgpuj4ce elementy:

. terminowo{(, z\oienia oferty,

. kompletnoS6 wypelnienia wszystkich punkt6w formularza ofefty,

. prawidlowoSd formularza ofer1ty,

. zlolenie oferty przezpodmiot uprawniony,

. prawidlowoll zloaonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaznione zgodnie ze

statutem lub innym dokumentem lub rejestrem okre5laj4cyn spos6b skladania
oSwiadczefi woli w imieniu organizacji,

, zgodnoS6 przedstawionego terminu realizacji zadania z terminem wskazanym
w ogloszeniu,

. kompletnoS6 wymaganych zal4cznik6w,

. prawidlowoS6 potwierdzonych za zgodnolc zalqcznik6w (oryginal dokumentu lub
potwierdzenie zgodno5ci z orygina\em, podpis osoby upowaZnionej)

. prawidlowoSi opisu kopefty.
7. Braki forrnalne i nieprawidlowoSci wskazane mog4 zostad usultigte przez oferenta w czasie

trwania posiedzenia komisji po uprzednim powiadomieniu przez komisjg o koniecznoSci
uzupelnienia ofeffy.

8. Oferty niespelniaj4ce warunk6w formalnych podlegaj4 odrzuceniu.
9. Nie ma rno2liwo6ci wymiany ofer1.

10. Ofeffy spelniaj4ce wynogi formalne opiniowane bqdq przez Komisjg Konkursow4 pod

wzgl gdem rnery,'torycznym.
Tl.Przy rozpatrywaniu ofert na realizacje poszczeg6lnych zadai bgd4 brane pod uwagg

nastgpuj4ce kryteria:
a) rnoZliwo66 realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

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

bgdzie realizowa6 zadania publiczne,
d) wysokoS6 planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub

Srodk6w pochodz4cych z innych 2r6de\ na realizacje zadania publicznego, (w przypadku

tego konkursu wklad wlasny nie bgdzie oceniany ze wzglgdu na formg powierzenia
realizacji zadania),

e) planowany przez oferenta wklad rzeczory, osobowy, w tyrn Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w,



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

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelno66 i terminowo{d oraz sposobu

rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacj e zadai.
WysokoSi przyznanej dotacji rnoze byd ni2sza niz wttioskowana w ofercie. W takim przypadku

oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego

zadania or az przedstawienia aktualizacj i hatmono gramu i kosztorysu.

Komisja konkursowa opiniuje oferly i proponuje kwoty dotacji naposzczeg6lne zadania.

Komisj a przedklada propozycj g do zatwierdzenia Burmistrzowi.
Ostateczn4 decyzjE o przyznaniu i wysoko6ci dotacji podejmuje Bunnistrz.
O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie

internetowej miasta www.kolo.pl, BIP oraz tablicy ogloszeri.
Konkurs ofert zostaje uniewa2niony je2eli:
a) nie zlo2ono ladnej oferty,
b) Zadnaze zlo2onych ofert nie spelnia wymog6w zawarfich w ogloszeniu.

Gmina Miejska Kolo w 2020 r. wydatkowalo w ramach wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi

Srodki budzetowe na realizacje zadafi publicznych okreSlonych niniejszym regulaminem

konkursowym w l4cznej wysokoSci 153.080,00 zl (wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej,
wsparcie realizacji zadah 102.200,00 zl, powierzenie realizacji zadart - 50.880,00 zl).
Gmina Miejska Kolo w 2021 r. wydatkowalo w ramach wsp6$racy z organizacjami pozarz4dowymi

Srodki budZetowe na realizacje zadafi publicznych okre6lonych niniejszym regulaminem
konkursowym w l4cznej wysokoSci 119.100.00 ztr (wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej,
wsparcie realizacji zadafi l0l .000,00 zl, powierzenie realizacji zadai - 1 8. 1 00,00 zt).
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