OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KONINA
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm./ oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowej umowy o wykonanie zadania publicznego
i sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Nr 264, poz. 2207/, w związku z Uchwałą
Nr 41 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie „Programu współpracy
samorządu Miasta Konina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami” oraz
uchwałą Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia warunków i
trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Koninie.
Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z dziedziny
kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa w formie wspierania zadania w 2009 roku
I. Rodzaje zadań
Lp
Nazwa zadania

1
2
3
4

1
2

Planowana kwota
na 2009 r.
Kultura fizyczna i sport
Szkolenie uzdolnionych sportowo
1.171.000,w wybranych dyscyplinach sportu
Szkolenie w piłce noŜnej męŜczyzn
250.000,(seniorów)
Organizacja imprez sportowych dla osób
19.000,niepełnosprawnych
Organizacja imprez sportowo60.000,rekreacyjnych dla mieszkańców Konina
Łączna kwota
1.500.000,Krajoznawstwo i ratownictwo wodne
Krajoznawstwo
17.000,Ratownictwo wodne
13.000,Łączna kwota
30.000,-

Kwota dotacji
w 2008 r.
1.009.000,350.000,16.000,55.000,1.430.000,13.000,3.000,16.000,-

II. Termin realizacji zadań
Realizacja w/w zadań powinna rozpocząć się i zakończyć w 2009 r.,
III. Zasady przyznawania dotacji
1. W konkursie mogą brać udział podmioty:
a) określone w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm./,
b) posiadające doświadczenie do realizacji zadań konkursowych,
c) prawidłowo rozliczające w latach ubiegłych dotacje z budŜetu Miasta Konina.
2. ZłoŜenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Kwota przyznanej dotacji moŜe być niŜsza od określonej w ofercie. W takim
przypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu zadania.
4. ZłoŜone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez
Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie
Prezydent Miasta Konina.

IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty na realizację zadania naleŜy składać osobiście lub korespondencyjnie do
Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, Plac Wolności 1 (Biuro Obsługi
Interesanta), na wzorze, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowej umowy o wykonanie zadania publicznego i
sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. Z 2005 r. Nr 264, poz. 2207/. Druki
dostępne są równieŜ na stronie internetowej www.konin.pl .
Ofertę naleŜy składać w zaklejonej i opieczętowanej kopercie podając nazwę zadania
oraz dopisek „Konkurs ofert”, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
(decyduje data wpływu).
2. Załączniki wymagane do oferty:
a) statut organizacji lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku oddziału
terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie
pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania
w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania
zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na
realizację zadania ( w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie
stara się jednostka organizacyjna,
b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe / bilans, rachunek wyników lub rachunek
zysków i strat, informacja dodatkowa / za ostatni rok,
d) kalendarze imprez sportowych lub turystycznych na 2009 r. (nie dot. ratownictwa
wodnego),
e) w przypadku złoŜenia przez oferenta więcej niŜ jednej oferty dopuszcza się
moŜliwość przedłoŜenia jednego kompletu załączników. NaleŜy wskazać wówczas,
do jakiego projektu załączniki zostały dołączone,
f) w przypadku złoŜenia kserokopii załączników – osoby reprezentujące podmiot
powinny potwierdzić je na kaŜdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą
tego potwierdzenia.
3. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w terminie do dwóch miesięcy po upływie terminu składania
ofert.
2. Oferty złoŜone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione
lub złoŜone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą następujące kryteria:
- zasoby materialne i kadrowe oferenta zapewniające prawidłową realizację zadania,
- adekwatność planowanych działań w odniesieniu do zakładanych rezultatów
realizacji zadania,
- adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania,
- rzetelne i terminowe wykonywanie innych zadań zleconych,
- wkład własny minimum 20% kosztów całego zadania
4. Przy rozpatrywaniu ofert istotny wpływ na wysokość przyznanej dotacji będą miały
takŜe:
a) w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu,
- punktu zdobyte w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieŜy,
- ranga organizowanych imprez, ich ilość i zasięg terytorialny oraz liczba
startujących,
- dostępność imprez dla mieszkańców Konina,
- ilość szkolonych zawodników,
b) w zakresie krajoznawstwa:
- charakter i ranga organizacji imprez turystycznych,
- zapewnienie w miarę bezpłatnego udziału mieszkańców miasta w organizowanych
imprezach turystycznych i rekreacyjnych,
c) w zakresie ratownictwa wodnego:
- ilość i jakość szkolnej kadry,
- wielkość akwenów podlegająca zabezpieczeniu.
5. Wyniki otwartego konkursu dostępne będą na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Koninie. Nie przewiduje się oddzielnego powiadamiania oferentów o wynikach
konkursu.
VI. Warunki realizacji zadania
1. Kwota przeznaczona na dotacje moŜe ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta
Konina budŜetu na 2009 rok innego niŜ planowany.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
reguluje umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a oferentem, która zostanie
zawarta po uchwaleniu przez Radę Miasta Konina budŜetu na 2009 rok.
3. Dopuszcza się do 8 % przyznanej dotacji przeznaczyć na koszty obsługi zadania.
4. Wymaga się by oferent informował opinię publiczną o otrzymanych dotacjach ze
środków budŜetu Miasta Konina.
VII. Postanowienia końcowe.
Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu, wraz z załączoną do nich dokumentacją
pozostaną w aktach Urzędu Miejskiego w Koninie i nie będą odsyłane oferentowi.
VIII. Informacja o zrealizowanych w 2008 r. zadaniach publicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach:
1. Koniński Klub Szermierczy - szermierka
2. Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów -kolarstwo
3. KKPK ,,Medyk” – piłka noŜna kobiet
4. KS ,,Aluminium” – piłka noŜna męŜczyzn
5. MKS MOS – koszykówka kobiet i męŜczyzn
6. Klub Bokserski ,,Zagłębie” - pięściarstwo
7. CKS ,,Sparta” – piłka noŜna męŜczyzn
8. UKS ,,Smecz” – tenis stołowy
9. TS-R ,,Hetman” –szachy
10. PKS ,,Maksymilian” -piłka noŜna męŜczyzn

-

246.460 zł
143.210 zł
143.000 zł
100.000 zł
134.000 zł
59.000 zł
26.500 zł
19.080 zł
4.390 zł
9.000 zł

11. Koniński Klub Tenisowy – tenis
12 UKS ,,Smecz” – badminton
13. SZSiR ,,Start” – piłka ręczna
14. Konińskie TKKF – piłka siatkowa
15. Aeroklub Koniński – lotnictwo, baloniarstwo
16. Koniński Klub Sztuk Walki – karate
17. Koniński Klub Sportowy Centrum - karate
18. Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki - karate
19. Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki Aikido - aikido

-

14.220 zł
3.500 zł
16.000 zł
13.000 zł
40.000 zł
14.360 zł
9.340 zł
9.500 zł
4.440 zł

Szkolenie w piłce noŜnej seniorów:
1. KS. ,,Aluminium”
2. CKS ,,Sparta”

- 300.000 zł
- 50.000 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina:
1. Koniński Okręgowy Związek śeglarski
- 6.000 zł
2. Ognisko TKKF ,,Korty”
- 10.000 zł
3. Ognisko TKKF ,,Starówka”
- 13.000 zł
4. MKS MOS
- 10.000 zł
5. Konińskie TKKF
- 10.000 zł
6. Konińskie Towarzystwo BrydŜowe
- 6.000 zł
Organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych:
1.Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska
2. Wielkopolski Oddział PTS-S ,,Sprawni Razem”

- 10.000 zł
- 6.000 zł

Krajoznawstwo i ratownictwo wodne:
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Konin
2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Koninie

- 13.000 zł
- 3.000 zł

Konin, 21 listopada 2008 r.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz

