BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA - GORC
działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 oraz art 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) oraz uchwały
Nr XL\ĄI295lli4 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 pńdziemika 2014 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa - Gorc z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzińalnośćpozytku publicznego
w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2015 ogłasza otwarĘ konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2015 w obszarach:

1. wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej,
2. turysĘki i krajoznawstwa,
3. ratownictwa i ochrony ludności.
I. Adresaci konkursu:

Organizacje pozatządowe oraz podmioty, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnta24 kwlętnia2003
roku o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. zż0I4 r., poz. 1 1 18).
II. Forma realżacji zadaniaz

W przypadku wyboru oferty realizaĄa zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania przez
Gminę Boguszów - Gorce.
III. Wysokośćśrodków na realizację zadania:

Wysokośćśrodków publicznych przeznaczonych na realizację zadan

w

obszarach objętych

konkursem w roku 2015 wvnosi:

Obszar

Wysokośćśrodków przeznaczonych w roku
2015

wspieranie i upowszechnianie kultury firycznej

108 500 zł

turysĘka i krajoznawstwo

5 000 zł

ratownictwo i ochrona ludności

5 000 zŁ

SUMA

118 500 zł

IV. Termin realizacji zadaniaz

1.

Dofinansowanię zadania przez Gminę Boguszów-Gorce (wsparcie realtzacji) obejmuje okres:
od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej umowie, jednak nie później niZ do
dnia 31 grudnia 2015 roku.

2.

Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i pzeprowadzęnia zadania. Należy
w nim uwzględnió czasna dokonanie płatnościzafaktury dotyczącerealizaĄt zadania.

zadaniach publicznych z obszarów objęĘch niniejszym konkursem
zrea|izowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert orazw roku poprzednim.

V.

Informacja

o

Wykaz zadań z obszarów wspierania i upowszechniania kulturyJizyc7nej,
turysĘki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności zrealizowanych w roku 2013

Lp

Nazwy organizacjio którym zostały
przyznane dotacje na realizację zadania
publicznego w roku 2013

zadania publicznego

Kwota

przyznanej dotacji

Zapewnienie bezpieczeństwa turystom na terenie
gminy Boguszów-Gorce.
Zakup spr zętu spe cj ali sĘc zn e go na wypo sazen i e
Mobi|nej Grupy Interwencyjnej Sekcj i Operacyjnej
Wałbrzych na terenie górzystym Gminy BoguszówGorce

7 000 zl

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
"Szkolęnie dzięci i młodzieży w zakresie tęnisa
stołowego - repręzęntowanie barw klubu ULKS
,,J astr ząb" B oguszów-Gorce "

6 500 zł

ul. Szkolna 4,
58-370 Boguszów-Gorce

Wspieranie i upowszechnianie kultury ftzy cznej
"Szkolenie dzieci i młodzieĘ orazudział
w rozgrywkach w dyscyplinie koszykówka"

6 000

I(lub piłkarski
,,Górnik Gorce" Boguszów-Gorce
ul. Olimpijska 1,

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizy cznej.
"Piłka nozna w dzielnicy Gorce"

35 000 zl

Szkółka Piłkarska " Szczlt" BoguszówGorce, ul. Kusocińskiego 1,
58-370 Boguszów-Gorce

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
"Szkolenie dzieci i młodzieĄ w zakresie piłki
noznej"

35 000

z1

Wspieranie i upowszechnianie kultury ftzy cznej
,, Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci
imłodzieĘ w zakresie:
narciarstwo klasyczne - biegi"

8 500

zł

Grupa Regionalna GOPR Grupa
Wałbrzysko - Kłodzka ul. Poznańska
6,58-303 Wałbrzych

Uczniowski Klub Spońowy,,Jastrząb"
ul. Warynskiego 10,
58-370 Boguszów-Gorce

2

Ucmiowski Klub Sportowy,,Mniszek"
J

4

58-370 Bosuszów-Gorce

5

Nazrrya

UKS,,Klub Sportów
Górskich", ul Kopernika 7,
58-312 Boguszów-Gorce

6

7

"

Stowarzyszenie Kultury F izy cznej
SudeĘ Petanque Boguszów-Gorce",
ul. Olimpijska 1,
58-370 Bosuszów-Gorcę

ZHP
8

Chorągiew Dolnośląska Hufiec
Ziemi Wałbrzyskiej
ul. Przemysłowa 16,
58-300 Wałbrzych

Ucmiowski Klub Sportowy
9

,,Mniszek" Boguszów
ul. Szkolna 4,
58-370 Boguszów-Gorce

Wspieranie i upowszechnianie kultury flzy czlej

"|Jdział dzięci i młodzieży we współzawodnictwie

2 500 zl

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizy cznej,
furystyki i kraj oznawstwa. ()rganizacja przedsięwzięć
o charakterzę turystycznym i rekreacyjnyn dla dzieci
i rŃodzieĘ z Boguszowa-Gorc

8 000 zl

sportowym (udział w zawodach)"

"Szkolenie dzieci i młodzieĘ orazudział
w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie

l0

000 zł

koszykówka"

Razem

stt,ż

zł

118 500,00

zł

Wykaz zadań z obszarów objętych niniejszym konkursem zleconych do reulizacji w roku 2014

Lp.

Nazwy organizacji, którym zostały
przyzoane dotacje na realizację

zadania publicznego w roku

IVysokość
przyznanych
środków

Nazwa zaśania publicznego

20X:3

publicznych

Obszar wspierania i upowszechniania kultury flzycznej

UKS

" Klub Sportów Górskich"

Prowadzenię szkolenia sportowego dzieci

imłodzieĘ w zakresie: narciarstwo klasyczne

ul. M Kopernika 7,
58-370 Boguszów - Gorcę

szkółka piłkarska

Szczlt Boguszów

,,Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie
piłki noznej"

- Gorce

ul. Kusocińskiego 1
58-370 Boguszów - Gorce

3

Sudeckie Stowarzyszenie

ul.Solicka l

l

-_ 58-3 10 Szczawnoao

ai^

ó__

Strzeleckie

Rozwój l Ńl",}r*J" .ur.iurrt*u alpejskiego
wśród młodzieży jako dyscypliny sportu i aktywnej
f^,,__-,,,_l-,_^^^::,___^l^^--.^:r'
formy rekreacji ruchowej"

Zdrój
7l,-!:

i l"'uUPiitu.rtiCo.nir.Co.".sonurro*l
. , .. ,,.
'
Prowadzenie szkolenia dzieci i mlodziezy
4
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n
Boguszów--Gorce
58-371

ULKS "JstrząU"

__l II/^*_l^l_:^_^";;

58-370 Boguszów -

5 600 zł

biegi oraz udział w zawodach sportowych

nożnej

prlKr nozrlęJ
W dzielnicy
z ZaKręSU
zakręsupiłki
w
OZtelnrCY ,,Gorce" Z
"UOrCe-

; Szkolęnie

dzieci i młodzieĘ w sekcji

tenisa

;;;;;;o*;il;;;.;;;;t,ffi

"'--" " -E

Gorce

ULKS "Jstrząb" Boguszów- Gorce
ul. Waryńskiego 10

Prowadzenię szkolęnia dzieci i młodzieży (naĘ)

10 700 zl

l

35 000 zł

E5400zl
A^n _l

ll

000 zł

58-370 Boguszów - Gorcę

ZHP Chorągiew Dolnośląska
1

Hufi ec Zięmli Wałbrzyski ej
l 6 58-300 Wałbrzych

Fair play w terenie

2 000 z|

,,Szkolenie młodzieży w dyscyplinie piłka nozna,
oraz udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu
wojewódzkim "

6 000 zł

ul.Przemysłowa

szkółka piłkarska
8

,,Szczyt" Boguszów - Gorce
ul. Kusocińskiego

1

58-370 Boguszów - Gorce

Razem - obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

107 700 z|

Obszar turystyki i krajoznawstwa

ZHP Chorągiew Dolnośląska
l

Hufi ec ZięmIi Wałbrzyskiej
ul.Przemysłowa 1 6 58-300 Wałbrzych

,,Szlakiem piastowskim z plecakiem"

Razem - obszar turystyki i krajoznawstwa

5 000 zł

5000 zł

Obszar ratownictwa i ochrony ludności

1

Grupa Regionalna GOPR Grupa
Wałbrzysko - Kłodzka
ul. Poznańska 6, 58-303 Wałbrzych

,,Zakup sprzętu specj ali sĘczn ego na wypo sażenle
Grupy Interwencyj n ej Sekcj i Operacyj nej

M obi lnej

Wałbrzych na terenie gorzystym

Gminy Boguszów-Gorce"

Razem - obszar ratownictwa i ochrony ludności

Wlw zadania publiczne ujęte w tabeli dotyczącej roku 2014
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5 000 zł

są w trakcie reaIizacit.

5000 zl

VI. Warunki realŁacji zadania:

1. Realizatorem

zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalnoścstatutową
związaną z rea|izacją zadania objętego koŃursem.

2.

3.
4.
5.

Wymagany wkład własny w realizacj ę zadania objętego składaną ofeńą. Preferowane będą
oferty, które będą uwzględniały większy wkład własny oferenta w realizację zadania.

Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego

przedmiotem konkursu.

Oferent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania.

Odbiorcy programów muszą być informowani o finansowaniu zadania ze środków Gminy

Boguszów

- Gorce zgodnie zzasadarni określonymi w

umowie.

6.

Zadanie winno być zrealizowane z nĄv,,ryższą starannością,zgodnię z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi, w zakresie opisanym w ofercie.

7.

Oferent zobowiązany jest do kńdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy

o wszystkich planowanych zmianach (np. zmiany w harmonogramie zadania, zmlarIy dotyczące

środków finansowych z dotacji i własnych itp.)
-do zachodzących podczas realtzacji zadanta.
Planowane zmiany mogą być wprowudron"
realizacji tyttó po akceptacji ze strony
Zleceniodawcy.

8.

Oferent zobowiązarry jest do złożęniasprawozdania z częścilub całościrealtzaili zadania
publicznego według wzonr określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofeńy i ramowego wzoru umowy dotyczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadaria
(Dz. U. z20II r. Nr 6, poz.25).

9.

Wszystkie stwierdzone uchybienia w rcalizaĄi zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę
zleceniobiorcy przy zlecaniu iprzydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

VII. Rodzaj zakres i formy realizacji:

-

1.

Szczegółowe przedsięwzięcia - zadania, określoneprzez oferentów w drodze koŃursu ofert,
mogą byc realizowane w dowolnych formach, zgodnie z warunkami koŃursu, zapevłntających
ich najwyższą skuteczność.

2.

Zakresy

zadń

przewidziartych

do realizacji w obszarach objętych niniejszym konkursem

dotyczą:

1) Obszar wspierania i upowszechniania kultury frzycznejz

a) prowadzenie szkolenia sportowego dzieci imŁodzieży)
b) udział dzieciimŁodzieży we współzawodnictwie sportowym (organizacjaildziaŁ

c)
d)

w zawodach,

meczach i turniejach),
organizacja pozalekcyj nych zajęó sportowych dla dzieci i młodzieży,
popularyzacjawalorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród dzieciimłodzleży.

2) Obszar turysĘki i krajoznawstwa

e)

organizaĄa przedsięwzięć o charakterze turystycznym
z Boguszowa-Gorc.

str. 4

i

rekreacyjnym dla dzięci

i

rŃodzieży

\

3) Obszar ratownictwa i ochrony ludności

0

3.
a)
b)
c)
4.

zapewnienie bezpieczeństwa turystom na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
Priory.tetowo traktowane będą oferty:
o szerokim zasięgu społecznym,

promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości,
skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej.

Wykonanie zadania odbl.wa się poprzez realizailę zaakceptowanej oferty real'izacjt zadania
publicznego stanowiącej zńącznik do umowy o wsparcie realizacji zadanta.

YIII. Zasady przyznawania dotacji:

1.

Zasady przyznawarlia dotacji narcalizację w/w zadań określająprzepisy:

2. O

przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
ptowadzące działalnośćpożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których
celem statutowym jest dzińalność w zakresach powierzonych zadan.

3.

Złożęnięoferty nie jest równoznacznę z przyznaniem dotacji. Wysokośćprzyzlanej dotacji
możebyc niższa od określonej w ofercie.

4. Komisja

Konkrrrsowa podczas oceny merytorycznej wskaże wysokośćdotacji dla
poszczególnych rodzaj ów kosźów realizacji zadania publicznego.
przęzfiaczone na realizaĄę zadań mogą ulęc również zmniejszeniu, w przypadku
stwierdzenia, że zadania te można zręalizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają
akceptacji Burmistrza lub zaistnieje koniecznośćzmniĄszenia budZetu Gminy w części
przeznaczonej na realizację zadai z wńnych przyczyn niemożliwych do ptzewidzenia w dniu
ogłoszenia konkursu.

5. Kwoty

6.
7.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.
Dotacja nie moze być przeznaczonana:

IX. Warunki składania ofert:

1.

Oferta powinna zostac złożona wg wzoru określonego w zńączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dńa 15 grudnia 2010 t. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). - wzór stanowi
załqcznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

2.

Wzór oferty jest dostępny także w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Admnistracyjnym Szkół

str. 5

w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce (pokój 303-304).

3. Oferta może być złożonawspólnie przez dwie lub więcej organizacji i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz,U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 zę zm.) zgodnie
z art, I4ust. 2 i

3

Ww ustawy.

4.

Oferty v,taz z załącznikami złożonęna innych drukach, złożone po terminie lub podpisane
przez osoby nieupoważnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

5.

Oferta powinna być złożonawrazz następującymi załącznlkami:

a)

oświadczenieo zapoznaniu się ztreściąogłoszenia konkursowego i akceptacji zawartych w nim
zasad (wzór stanowi załqcznik nr ] do niniejszego ogłoszenia),

b) oświadczenieoferenta o niezaleganiu z płatnościamiz tytńu podatków, składek na
ubezpieczenie społeczne oraz na rzeQz Gminy Boguszów - Gorce i gminnych jednostek
organizacyjnych (wzór stanowi załqcznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

c)

oświadczenie oferenta, iż nie prowadzi odpłatnej działalnościpożl,tku publicznego
i dzińalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności(wzór

stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia),

d)

aktualny odpis właściwegorejestru lub odpowiednio vvyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny
uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

e) pisemną informację o działalnościorganizacji w roku 2014, której dotyczy

zadanie publiczne,

ptzypńku klubów sportowych informacja powinna
uwzględniac wykaz osiągnięć w zakresie rywallzacji spońowej w roku 2014),
na które organizacjawnioskuje o dotację (w

0

g)

aktualny statut orgarizacji,
l.łrykaz osób zaangażowatych w prowadzenię zadania wraz z dokumentami potwierdzającymt
właściwekwalifi kacj e do prowa dzęnia danego typu zadania,

h) pisemnązgodę

i)

osób podejmujących się realizacji powierzonego zadania,

imienny Wkaz człoŃów organizacji
Gorce.

i

sekcji będących mieszkańcami Gminy Boguszów

-

7. Do

oferty nieobligatoryjnie można dołączyć inne dokumenty: pisemne rekomendacje, listy
intencyjne, kopie umów ze sponsorami i inne załączniki mogące mtec znaczenie przy ocenie
oferty.

8.

W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyćje poświadczeniem
zgodnościz oryginałem, z podpisami upoważnionych osób. Kopie pozbawione klauzuli
,,zazgodnośc z orygtnilem" nie będą uwzględniane.

9. Treśćogłoszenia oraz wzory

dokumentów znajdują się na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Boguszowa - Gorc - www.bip.boguszow-gorce.pl oraz na stronie
internetowej Boguszowa - Gorc www.bo8uszow-gorce.pl .

X. Termin i miejsce składania ofeń:

az z dokumentami należy składać drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach, Plac Odrodzenia I,58 - 370 Boguszów - Gorce,

1. Ofertę

y\T

do dnia 12 stvcznia 2015 r. do eodz. 15:00

str. 6

.

ż. W

przypadku przesŁania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do
Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach.

1

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, na której należy umieśció nazwę i adres oferenta
(lub wyrazną pieczęó firmową) oraz dopisek "otwarty koŃurs ofert na realizację zadń
publicznych w ramach dotacji budzetowej na rok 2015" ze wskazaniem zakresu zadania
publicznego, którego oferta dotyczy.

4.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

5.

Oferty złożonepo wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

_]_

XI. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.
1.

O

ferty

b ę dą r o

zp atrywane z uw zglę dni eni em następuj ąc ych kryteri ów

:

spełnienia wymogów formalnych,

zgodnościzakresu merytorycznego
w konkursie,
racj onalnego

z

obszarami zadań

i

priorytetami określonym

i oszczędnego kalkulowania kosztów,

jakościoferty, realności wykonania, zakresu rzeczowego zadania,
objęcia programem jak największejliczby dzieciimodzieży z Boguszowa

- Gorc,

posiadania ptzez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realtzacji zadń
określonychw koŃursie,
posiadania zasobów kadrowych i rueczowych, wskazujących na możliwo śćreallzaĄi zadania,

pozyskania do współpracy
i prywatnych,

i

współfinansowania zadania inrrych partnerów publicznych

rzetelnościi terminowości rozliczęnia otaz efektów uzyskanych
w okresie wcześniejszym (o ilę zńaniabyły zlecane).
2.
J.

w

realizacji zadań

Wszystkie zŁożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

Braki formalne, w szczególności braki wymaganych dokumentów określonych w rozdziale IX
lub sporządzenie ich na niewłaściwychformularzach, skutkują odrzuceniem oferty.
W wyjątkowych, uzasadnionychprzez oferenta przypadkach dopuszcza się uzupełnienie przęz
oferenta dokumentów.

4.

Konkrrrs rozstrzyga Burmistrz Boguszowa - Gorc, który dokonuje wyboru ofert, służących
realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład Komisji
Konkursowej określaw drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc.

5. Komisja koŃursowa

zastrzega sobie możliwośćwystąpienia
informacje mogące mieć istotne znaczęnię dla oceny oferty.

6.

Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie
dokonywanie rozsttzygnięć w kilku etapach.

7.

Informacja

do oferenta o

dodatkowe

do dnia 2I stycznia 2015 r. Możliwe jest

o wynikach koŃursu zostanie zmieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Boguszowa Gorc - www.bip.boguszow-gorce.p1, na stronie
internetowej Boguszowa - Gorc www.boguszow-gorce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

8.

Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej

str. 7

odrzuceniu oTazo kwocie przyznanej dotacji.

9.

Burmistrz Boguszowa - Gorc zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów
realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadariaw przyjętych ofertach.

10. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

XII. Postanowienia końcowe
1.

W

przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy ptzez Burmistrza
Boguszowa - Gorc zprzyczyn opisanych wyżej, zaręzęIwowane środkimogą być przeznaczoluę
na ogłoszenie nowego konkursu lub realizacj ę zadaniaw innej formie.

ostateczne warunki realizacji. finansowania i rozliczania zadania reguluje
umowa zawartapomiędzy Gminą Miastem Boguszów - Gorce a wnioskodawcą.

ż. Szczegółowe
J.

i

Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realtzacją danego
zadania.

4.

v5.

Podstawą roszczeifinansowych w stosunku do Gminy jest wyłącznie zawartaumowa.

Szczegółowe informację w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane
są przez pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Admnsitracyjnego Szkół
w Boguszowie - Gorcach ( pokój 303, tel. 74 844 94 9I wew. 52).

Burrrrisii.rz 1Vfiasta
Boguszów-Gorce, 18 grudnia 2014 r.
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