
Zarzqdzenie Nr .; ,.. .. .'./2016 % 

Burmistrza Miasta Brzeziny zj 
z dnia a*%.. stycznia 2016 r. '.; 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq w 2016 
r. zadania publicnego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunk6w, w tym 
organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny 

Na poditawie art. 27 ust. 2 ustavy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 71 5 ze zm.) oraz § 4 uchwaly Nr III/27/10 Rady 
Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie okreilenia warunkdw i 
trybu finansowego wspierania rozwoju sportu nu terenie Gminy Miasta Brzeziny 
(Dz. Urz. Woj. Ed&. z 2011 Nr 58 poz. 508), zmienionej uchwatq 
Nr V/18/2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 201 1 r. w sprawie zmiany 
uchwa& Nr III/2 7/10 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 grudnia 201 0 r. w sprawie 
okres'lenia warunkdw i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu nu terenie 
Gminy Miasto Brzeziny (Dz. Urz. Woj. Ed&. z 2011r. Nr 94 poz. 780) - 
zarzqdzam, co nastqpuje: 

$ 1. Oglaszarn otwarty konkurs ofert na realizacjq w 2016 r. zadania 
publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia wamnk6w, w tym 
organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny. 

$ 2. Regulamin otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w $ 1, stanowi 
zalqcznik do zarzqdzenia. 

$ 3. Informacj e o ogloszeniu otwartego konkursu ofert, ' o kt61y-n mowa w $ 1, 
zamieszcza siq na tablicy ogloszen Urzqdu' Miasta Brzeziny, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Brzeziny oraz na stronie 
internetowej Miasta Brzeziny. 

$ 4. Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Naczelnikowi Wydziah Spraw 
Spdecznych Urzqdu Miasta Brzeziny. 1 

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 
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Wqmik do ungdhn ia  Nr d h O 1 6  Burmistma Miasta 
Brzainy z d n i a a  'stycznia 2016 r. w sprawie otwartego 
k o h r s u  ofert na realizacjq w 2016 r. zadania publicmego 
Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunk6w, w tym 

organizacyjnych, sprzyjajqcych ronvojowi sportu na terenie 
Miasta Brzeziny. 

Regulamin 

otwartego konkursu ofert na realizacjq w 2016 r. zadania publibmego Miasta Brzeziny 
w zakresie tworzenia wasunkbw, w tym organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi sportu 

na terenie Miasta Brzeziny 

Miasto Brzeziny wspiera sport tworzqc warunki, w tyrn organizacyjne, sprzyjajqce rozwojowi 
sportu. 
Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie siq: r) 

1) poprawq warunk6w uprawiania sportu przez zawodnik6w klubbw sportowych; 
2) osiqgniqcie wyzszych wynik6w sportowych przez zawodnik6w klubbw sportowych; 
3) poprawq kondycji fizycznej i psychicmej mieszkaric6w poprzez uczestnictwo w aktywnym 
stylu Bycia; 
4) promocjq sportu i aktywnego stylu iycia; 
5) urnozliwienie dostqpu do r6inorodnych form aktywnoSci sportowej jak najwiqkszej liczbie 
mieszkaricbw Brzezin. 
Wsparcie, o kt6rym mowa wyzej udzielane bqdzie w formie: dotacji celowych 
na prowadzenie statutowej dzialalnoSci sportowej, stypendibw sportowych i wynagrodzenia 
kadry szkoleniowej, jeieli wplynie to na poprawq warunk6w uprawiania sportu przez 
czlonk6w podrniotu, kt6ry otrzyma dotacjq lub zwiqkszy dostepnoS6 spdecznoSci lokalnej do 
dzialalnoSci sportowej prowadzonej przez ten podmiot. 
Srodki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpieczone zostaly w projekcie uchwaly 
budietowej Miasta Brzeziny na 2016 r. i ich wysokoS6 wynosi 150.000,OO zl (slownie: sto 
piqedziesiqt tysiqcy zlotych). Nazwa zadania: twonenie warunkew, 
w tym organizacyjnych, sprzyjajgcych rozwojowi sportu na,terenie Miasta Brzeziny. 
W roku 2015 r. wydatkowano na realizacjq tego zadania zadhnie kwotq 185.289,ll zl. 
(slownie: sto osiemdziesiqt pie6 tysiqcy dwieicie osierndziesiqt dziewiq6 zlotych 1 11100). 

Zasady przyznawania dotacji 
5 

1) 0 dotacje celowe mogq ubiega6 sie podrnioty niezaliczone do sektora finans6w 
publicznych i niedzialajqce w celu osiqgniqcia zysku, b6re prowadzq dzialalnoS6 
sportowq na terenie rniasta Brzeziny oraz realizujqce cel publicmy z zakresu sportu. 

2) Dotacjq na prowadzenie statutowej dzialalnosci sportowej mo8e otrzymae podmiot, 
o kt6rym mowa wyiej, je8eli: 

a. realizuje cel publiczny wskazany w ogloszeniu, . 

b. angaiuje siq we wsp6lpracq z grninnymi jednostkami organizacyjnymi 
oraz z Urzqdem Miasta Brzeziny przy realizacji zadah publicznych z zakresu 
sportu na rzecz mieszk~cbw Brzezin; 

c. zapewni udzial Srodkdw wlasnych na realizacjq zadania, 
d. kwota dofinansowania ze strony Miasta Brzeziny slie mo2e przekroczy6 90% 

cakowitych kosztbw poniesionych przy realizacji Qanego zadania. 



3) Dotacje udzielane sq po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie 
indywidualnych rozstrzygniqd Burmistrza Miasta Brzeziny, i d  ktbrych nie przyshguje 
odwolanie. 

4) Warunkiem przystqpienia do konkursu jest zbzenie oferty zgodnie ze wzorem 
okreSlonym w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycqcej realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego izadania (Dz. U. z 201 1 r. 
Nr 6, poz. 25). 

5) Z dotacji nie bqdq dofinansowane koszty niezwiqzane bezpoSrednio z realizacjq zadania 
lub koszty wynikajqce ze zobowiqzaii zaciqgniqtych przed dniem podpisania umowy. 

6) WysokoSC przyznanej dotacji moze by6 nizsza niz wnioskowana w ofercie. W takim 
przypadku oferent moze negocjowaC zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 
wycofa6 swojq ofertq. 

7) Szczeg6lowe terminy oraz warunki realizacji zadania kaidorazowo okreSli umowa 
sporzqdzona zgodnie z wzorem okreilonym w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru koferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania. 

8) Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem wnowy, zobowiqzany jest 
do wyodrqbnienia ewidencji ksiqgowej Srodk6w bublicznych otrzymanych 
na podstawie umowy. 

9) Burmistrz moze odmdwi6 podrniotowi wylonionemu w kdnkursie przyznania dotacji 
i podpisania urnowy w przypadku, gdy okake siq, iz podrniot lub jego reprezentanci 
utracq zdolnoSC do czynnoSci prawnych, zostanq ujawnione nieznane wczeiniej 
okolicznoSci podwaiajqce wiarygodnoSC merytorycznq lub finansowq oferenta. 

10) Zlozenie oferty nie jest rbwnoznaczne z przyznaniem dotacji. 
11) Rozliczenie z przyznanej dotacji dokonywane bqdzie na podstawie sprawozdania 

z wykonania zdania publicznego sporzqdzonego wg wzoru okreilonego 
w rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spdecznej z dnia 15 grudnia 201 0 r. 

12)Dopuszcza siq przesuniqcie wydatkdw w pozycji jednostkowej koszt.6~ dotacji do 
wysokoici 10%. Przesuniqcia w wydatkach budietowych przekraczajqcych 10% 
zadania realizowanego przez organizacjq, objqtego dotacjq 2 budzetu Miasta Brzeziny, 
mogq nasQpi6 w sytuacjach szczegblnie uzasadnionych, za pisemnq zgodq Burmistrza 
Miasta Brzeziny. 

13) Ostateczny termin realizacji zadania ustala siq do dnia 3 1 gr&nia 20 16 r. 

Termin i warunki skladania ofert: 

1. Oferty na realizacjq zadania objqtego otwartyrn konkursem ofert nalee sklada6 
w zaklejonych kopertach, za poirednictwem poczty lub be;zpoArednio w sekretariacie 
Urzqdu Miasta Brzeziny, pokbj nr 110, I piqtro, ul. SienkieFvicza 16, 95-060 Brzeziny, 
ul. Sienkiewicza 16. :4 2. Oferty naleg zlog6 w nieprzekraczalnym terminie do dnia4. ... lutego 2016 r., do godz. 
16.00. Za date zlozenia oferty wraz z wnioskiem o przyznanis: dotacji ze Srodkbw Miasta 
Brzeziny uznaje siq dzieri jego wplywu na dziennik podawczy Urzqdu Miasta Brzeziny. 
Nie bqdq rozpatrywane oferty, ktdre zostanq zlozone lub wplynq pot- w tym pocztq 
kurierskq, po wlw. terminie. 

3. Koperty z ofertami powinny by6 wyrainie, czytelnie opisane, a opis musi zawiera6 
nazwq i adres oferenta, rodzaj i nazwq zadania zgloszonego do konkursu oraz wysokoSC 
wnioskowanej dotacji. S- 

4. Oferta powinna zawieraC w szczeg6lnoSci: 
I 

if 



1) szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
2) termin i miejsce realizacji zadania, 5 

3) kalkulacjq przewidywanych kosztbw, 
4) informacje o wczegniejszej dzidalno4ci oferenta skla&jWego ofertq w zakresie, 

kt6rego dotyczy zadanie publiczne, 
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i w o w y c h  zapewniajqcych 

wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokogci 4rodk6w finansowych 
na realizacje danego zadania pochodqcych z innych kbdel, 

6) deklaracjq o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania 
publicznego. 

5. Formularz oferty powinien by6 wypehiony w spos6b kompletny, czytelny i podpisany 
przez osoby upowahione do skladania oiwiadczeri woli, zgodnie z wpisem 
do Krajowego Rejestru Sqdowego lub zgodnie z innymi dokumentami potwierdzajqcymi 
status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentujqcych 

6. Do oferty naleiy dolqczy6: 
1) kopiq aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru sqdo&ego, innego rejestru lub 

ewidencji, 
2) kopiq aktualnego statutu podmiotu ubiegajqcego siq o dotacjq celowq, 
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji poMot6w skladajqcych ofertq 

wsp6lnq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wldciwego 
rejestru - dokument potwierdzajqcy upowainienie *do dzidania w imieniu 
oferentafoferent6w. I 

4) W przypadku skladania kopii dokumentdw naleiy o~atrzy6 je pogwiadczeniem 
za zgodno46 z orygindem przez upowahione osoby. 

5) Jezeli osoby uprawnione nie dysponujq pieczqtkami irniennymi, podpis musi by6 
czytelny z zaznaczeniem pehionej funkcji. 

Tryb i kryteria stosowane pmy wybone ofert: 

1. Oceny zlozonych ofert dokona komisja konkursowa powolana przez burmistrza Miasta 
Brzeziny I 

2. Do obowipk6w komisji konkursowej nalezy: 
1) otwarcie ofert i sporqdzenie zbiorczego zestawienia zlozo~ych ofert, 
2)dokonanie oceny ofert pod wzglqdem formalnym, a w przypadku stwierdzenia 

uchybiefi wezwanie oferent6w do ich usuniqcia w termini; 7 dni, 
3) sporzqdzenie wykazu ofert prawidlowych pod wzglqdem formalnym, 
4) dokonanie oceny merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami okreSlonymi w ust. 3, 
5) ustalenie listy ofert nasta;pi wlg uzyskanej liczby punkt6w,: 
6)oferty, kt6re w tabeli z ust. 3 pkt 2, w wyniku oceny merytorycznej, uzyskajq 

surnarycznie w wierszu 5) pod nazwq: ,,Liczba punkt6w razem" wart046 rnniejszq 
niz 7 punkt6w, podlegajq odrzuceniu, I 

7) sporzqdzenie protokoh z przebiegu prac zawierajqcego opinie o zlozonych ofertach. 
3. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert: 

1) formalne: 
a) zlozenie kompletnej, czytelnej i wlaiciwie podpisanej oferty na formularzu, 

o kt6rym mowa w czqici I pkt 4 ogloszenia, w terminie wskazanym w ogloszeniu, 
b) cele statutowe oferenta muszq by6 zbieine z zadaniem publicznym okreilonym 

w ogloszeniu o konkursie ofert, I 

2) merytoryczne: i 



Kryterium oceny stosowane odpowiednio do zakresu 

Zakres rzeczowy zadania: 
- znaczenie zdania dla miasta, 
- zgodnofik oferty z celem public- okrefilonym w 

uchwale. 
Planowane rezultaty: - realno66 i adekwatnoS6 w odniesieniu do planowanych 

dzidati i kosztbw, 
- trwdoS6 osiqgniqtych rezultatbw. 

Kosztorys: 
- wysokoSk Srodkbw budietowych przenaczonych na 

realizacjq danego zadania, 
- wysokoSC Srodkbw pozabudietowych pozyskanych na 

realizacjq danego zadania, 
- poprawnoSC rachunkowa, 
- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztbw 

realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

Maksymalna 
ocena 

punktowa 

I rzeczoweeo zadania. I 11 .. 1 Ocena moiliwoSci realizacii zadania: I I A 11 
- dotychczas realizokane przez oferenta podobne zadania, L I 

Dotychczasowa wsp6lpraca z jednostkami samorzqdu 
5) terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadati 1 2  

I publicnych - ewentualne opinie i referencje I 
(9 1 Liczba punk6w razem 1 18 11 

I[ 

Przedstawione zasady majq zastosowanie takie w przypadku, ,gdy w konkursie zostanie 
zloiona tylko jedna oferta. 
~urmist& ~ i a s t a  Brzeziny, stosujqc powyisze zasady, dokona wyboru ofert 
jednoczeSnie wysokoSci dof'inamowania realizacji zadania najpbiniej do dnia 4 pkmujaF .. lutego 
2015 r. Zainteresowani mogq pobra6 aktualnie obowiqzujqce forrnularze ofert w siedzibie 
Urzqdu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piqtro, pok. nr 125 (tel. stacjonarny: 
46 874 3 1 02; tel. kom.: 883 100977) od poniedzidku do piqtku w godzinach pracy Urzqdu. 
Wz6r oferty i sprawozdania jest rbwniez dostqpny na stronach internetowych Biuletynu 
Informacji Publicznej:www.bi~.brzezin~.~l i Urzqdu Miasta Brzeiiny: www.brzeziny.pl. 


