ZARZĄDZENIE NR 115/2012
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2013 roku w zakresie szkolenia uzdolnionych sportowo wybranych dyscyplin
sportowych

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
szkolenia uzdolnionych sportowo wybranych dyscyplinach sportowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań
publicznych wskazanych w Programie Współpracy Samorządu Miasta Konina
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
3. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie
wspierania wraz z udzieleniem dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji
zadań.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu i
Turystyki Urzędu Miejskiego w Koninie.
§ 4.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Konina, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl, oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie.
2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2012
Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 listopada 2012 roku

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Konina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań
publicznych z zakresu szkolenia uzdolnionych sportowo wybranych dyscyplinach
sportowych
oraz zaprasza do składania ofert.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację
zadania.
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
2. Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę
w wysokości: 1.700.000,3. Kwota przeznaczona na dotacje moŜe ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę
Miasta Konina budŜetu na 2013 rok innego niŜ planowany.
4. Szczegółowe informacje dot. zadań zawiera poniŜsza tabela.
Rodzaj zadania

Wysokość
środków w
zł.

Szkolenie uzdolnionych sportowo w:
szermierce, kolarstwie, piłce noŜnej, koszykówce, pięściarstwie, tenisie
1.700.000,stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo,
sportach szybowcowych i samolotowych i innych dyscyplinach sportowych.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacje celowe mogą uzyskać kluby sportowe:
1) działające na terenie Miasta Konina niezaliczane do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu,
poprzez:
a) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
b) osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
c) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu Ŝycia,
d) promocję sportu i aktywnego stylu Ŝycia,
e) umoŜliwianie dostępu do róŜnorodnych form aktywności sportowej jak największej
liczbie mieszkańców Konina.
2) gwarantujące własny wkład finansowy w wysokości minimum 10% wartości
realizowanego zadania, który nie pochodzi ze środków publicznych,
3) promujące wizerunek Konina jako miasta wspierającego rozwój sportu.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane wydatki na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach,
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4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) finansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, zgodnie z
Wytycznymi Prezydenta Miasta Konina
6) pokrycie kosztów obsługi zadania do wysokości 8% dotacji, z wyłączeniem wydatków
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządów
klubów.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane następujące wydatki:
1) kary i mandaty nałoŜone na klub i zawodników klubu,
2) transfery zawodników,
3) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz kosztów ich obsługi.
4. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złoŜonych ofert,
przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu
zastrzega sobie moŜliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
III. Termin realizacji zadań
Realizacja w/w zadań od 07.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
IV. Warunki realizacji zadań
1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.
2 . Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie moŜe być realizowane przez podmiot niebędący
stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
3. Podmiot, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych
przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.), poprzez media, o
fakcie dofinansowania realizacji zadania przez miasto Konin.
4. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
1) kadrę specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
2) bazę materialno-techniczną umoŜliwiającą realizację zadania - własną lub dostęp do
takiej bazy,
3) znaczące wyniki sportowe na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o finansach publicznych.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty naleŜy składać wyłącznie na drukach dostępnych na stronie internetowej
www.konin.pl.
2. Oferty naleŜy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,
Plac Wolności 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2012 roku do godz.
15.30 lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500
Konin. (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Interesanta).
3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
4. Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz
nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
VI. Wymagana dokumentacja
1. Oferta o udzielenie dotacji, która winna zawierać następujące informacje:
1) nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
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2.

3.

5.
5.

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
3) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, wraz
z podaniem wysokości planowanej dotacji z budŜetu miasta,
4) harmonogram realizacji zadania, wraz z podaniem terminów rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych działań,
5) zasoby kadrowe i rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania,
6) liczbę punktów zdobytych przez klub w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieŜy w roku poprzedzającym udzielenie dotacji,
7) liczbę i poziom sportowy druŜyn klubowych biorących udział w rozgrywkach
ligowych,
8) liczbę zawodników ćwiczących w klubie,
9) liczbę członków kadry wojewódzkiej i narodowej we wszystkich kategoriach
wiekowych,
10) oświadczenie, Ŝe wszystkie dane we wniosku oraz załącznikach są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Do oferty, o której mowa w pkt.1 naleŜy dołączyć:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
wnioskodawcy, a w przypadku oddziału nie posiadającego osobowości prawnej
pełnomocnictwo lub inne upowaŜnienie właściwego Zarządu do działania w imieniu
wnioskodawcy,
2) aktualny statut.
3) Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub, w przypadku krótszej
działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złoŜenia oferty.
4) Sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i składające się z
trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz
informacji dodatkowej.
W przypadku przedłoŜenia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie ich
zgodności z oryginałem przez osobę upowaŜnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu wnioskodawcy.
ZłoŜenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych,
załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.
ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji
lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. ZłoŜone oferty w imieniu Prezydenta Miasta Konina rozpatruje komisja konkursowa
powołana w tym celu.
3. W toku rozpatrywania, w przypadku stwierdzenia uchybień, komisja moŜe wezwać klub
sportowy do uzupełnienia wniosku w zakresie formalnym oraz informacji i załączników
określonych w pkt. VI.
4. Komisja konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta Konina swoje propozycje
rozstrzygnięcia konkursu, który podejmuje decyzje o przyznaniu i wysokości dotacji.
5. Wysokość dotacji ustalana jest w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie
przysługuje odwołanie.
6. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent miasta Konina w drodze zarządzenia,
nie później niŜ w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.
7. Wyniki konkursu zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie
8. Prezydent miasta Konina zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia,
w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
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VIII. Kryteria wyboru ofert
Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę brane będą następujące kryteria:
1. Punkty zdobyte przez kluby sportowe w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieŜy w roku poprzedzającym udzielenie dotacji.
2. Lliczba i poziom sportowy druŜyn klubowych biorących udział w rozgrywkach
ligowych.
3. Liczba zawodników ćwiczących w klubie,
4. Liczba członków kadry wojewódzkiej i narodowej we wszystkich kategoriach
wiekowych.
5. MoŜliwości organizacyjne, w szczególności posiadane przez wnioskodawcę zasoby
materialne, kadrowe i rzeczowe.
6. Wiarygodność wnioskodawcy oceniana na podstawie rzetelności i terminowości
realizacji zadań zlecanych w poprzednich latach (o ile zadania były zlecane).
IX. Informacja o zrealizowanych przez Prezydenta miasta Konina w 2012 roku
zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotów.
Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach:
Lp
Nazwa oferenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Koniński Klub Szermierczy - szermierka
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów -kolarstwo
KKPK ,,Medyk” – piłka noŜna kobiet
KS ,Górnik Konin – piłka noŜna męŜczyzn
MKS MOS – koszykówka kobiet i męŜczyzn
Klub Bokserski ,,Zagłębie” - pięściarstwo
CKS ,,Sparta” – piłka noŜna męŜczyzn
UKS ,,Smecz” – tenis stołowy
UKS „Smecz” – szachy
Koniński Klub Tenisowy – tenis
SZSiR ,,Start” – piłka ręczna
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej
UKS „Górnik” – judo
Aeroklub Koniński – sporty szybowcowe i samolotowe
Copacabana - pięściarstwo

Wysokość dotacji
przekazanych oferentom
377.100,125.500,301.400,308.400,203.700,130.300,89.400,18.600,32.300,12.300,81.100,35.000,16.300,25.600,23.000,-

Formularz oferty, wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu, dostępny jest
na stronie internetowej www.konin.pl.

Konin, 29 listopada 2012 r.
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