ZARZĄDZENIE Nr 280/2011
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 14 lipca 2011 roku
w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania
publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
w 2011 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 208 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr VII/51/2011 z
dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz.
1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku), zarządza się, co następuje:
§ 1.Ogłasza się II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy –
Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.
§ 2. Przyjmuje się projekt ogłoszenia Burmistrza Miasta Łowicza w sprawie, jak w §1,
w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, na stronach internetowych Miasta Łowicza www.lowicz.eu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.lowicz.eu/bip/.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 280/2011
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 14 lipca 2011 roku

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Łowicza
ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację
zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu w 2011 roku
Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24
lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez
Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku)
Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie wspierania sportu.
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą
działalność sportową na terenie Gminy - Miasto Łowicz, realizacji zadania publicznego w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielenie dotacji celowej przyznanej na
warunkach i w trybie określonym poniżej, która przeznaczona będzie na wydatki bieżące mogące
w sposób bezpośredni przyczynić się do realizacji celu publicznego określonego w §1 ust. 2
Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz.
Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku) jeżeli wpłynie to na poprawę
warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy
dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub .
I. Cel publiczny realizowanych zadań:
Celem publicznym realizowanych zadań publicznych jest poprawa warunków uprawiania sportu
przez zawodników klubów sportowych oraz promowanie inicjatyw służących rozwojowi
i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo.
II. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku
wynosi łącznie 24.000,00 złotych.
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ w Łowiczu nr XXIII/223/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miasta
Łowicza – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Łowicza uprawnień do stanowienia o ich wysokości (Dz.
Urz. Województwa Łódzkiego z 2008 r. Nr 206, poz. 1904) kluby i stowarzyszenia, które
realizują zadania własne gminy w ramach zadań wyspecyfikowanych przez Burmistrza Miasta
Łowicza do realizacji przez kluby i stowarzyszenia, wyłonione w otwartym konkursie ofert są
zwolnione z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu
przy realizacji zadania.
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KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we
współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia
szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 roku
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. z
2011 roku Nr 44, poz. 233).
II. Warunki i tryb przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1240 z późn. zm.)
2) uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto
Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku).
1. W
otwartym
konkursie
ofert
mogą
uczestniczyć
podmioty
niezaliczone
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą
działalność sportową na terenie Gminy - Miasto Łowicz.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w Uchwale Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz
(Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku).
3. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.
4. Zlecanie zadań publicznych może odbywać się w formie wspierania takiego zadania
z udzieleniem dotacji na jego realizację w wysokości do 80% całych kosztów zadania.
5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją
zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia
realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Łowicza wynikających z niniejszego Otwartego
Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków
publicznych pochodzących od jednostek sektora finansów publicznych. Złożenie oferty nie
jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego niestanowiących wydatków majątkowych;
3) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
4) pokrycia kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego,
który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej
prowadzonej przez ten klub.
7. Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot dotowany
lub osoby z nim związane;
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3) zobowiązań podmiotu dotowanego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
8. Podstawą do udzielenia dotacji jest:
1) oferta organizacji pozarządowej (w kopercie opisanej i zamkniętej) wraz z wymaganymi
załącznikami złożona w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 w terminie 14
dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j. do 28 lipca 2011 r. do godz. 16.00 (oferta, która
wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową),
2) oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli
pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać
„nie dotyczy” lub wpisać liczbę „zero” w przypadku gdy są to wartości liczbowe,
3) ocena Komisji Konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta.
9. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania oraz wysokości
przyznanych środków na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się
opinią Komisji Konkursowej.
10. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert,
przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, Burmistrz Miasta
zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
11. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta Łowicza w drodze
zarządzenia.
12. Podejmując decyzję, o której mowa w pkt. 9 i 10, Burmistrz Miasta kierować się będzie
następującymi kryteriami:
1) merytoryczną wartością przedsięwzięcia, jego zbieżnością z hierarchią potrzeb i zadań
Miasta,
2) zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia,
3) możliwością realizacji zadania przez organizację pozarządową przy uwzględnieniu
informacji zawartych w ofercie (m.in. kadra, baza, środki techniczne, zaplecze,
wolontariat),
4) kalkulacją kosztów realizacji zadania i możliwościami pozyskania środków z innych
źródeł,
5) możliwością kontynuacji zadania,
6) wysokością środków budżetu Miasta na realizację zadania,
7) analiza wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości ich realizacji,
8) oceną dotychczasowej współpracy, opiniami udzielonymi przez organy administracji
samorządowej oraz inne organizacje.
13. Burmistrz Miasta Łowicza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania
z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku, gdy okaże się, że:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
2) podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu
osiągnięcia zysku lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub finansową oferenta.
14. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Łowiczu oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu www.bip.lowicz.eu w
dziale „Komunikaty i ogłoszenia”.
15. Termin realizacji zadań – od daty zawarcia umowy do 31.12. 2011 roku.
16. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:
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1) zapewnienia zasobów finansowych, rzeczowych i osobowych niezbędnych do realizacji
zadania,
2) realizacji zakresu zadania zgodnie ze złożoną ofertą,
3) zagwarantowania realizacji zadania z zasadami dobrych praktyk,
4) wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
5) wydatkowania przyznanych środków finansowych tylko na zadanie, na które zostały
przyznane z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
6) prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,
7) rzetelnego sprawozdania z realizacji zadania.
17. Podmioty, które otrzymają dotację celową na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w
sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach,
materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej
stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w
miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie
dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miasto Łowicza, w następującym brzmieniu:
„Zadanie/nazwa
zadania
zostało/jest
zrealizowane/realizowane
dzięki
finansowaniu/dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Łowicza”; „Publikacja została
wydana dzięki finansowaniu/dofinansowaniu ze środków publicznych Gminy Miasta
Łowicza”.
18. W ramach przyznanej dotacji celowej rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia
zawarcia umowy.
III. Oferty należy składać na odpowiednim formularzu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj.
Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku).
1. Wymagane dokumenty:
1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli;
2) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu
prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz
z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się
o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej
działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
4) sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i składające się z trzech
elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji
dodatkowej
5) kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już
w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że
nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności);
IV. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 15 sierpnia 2011 r.
V. W ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu podpisyw dana jest umowa z podmiotami,
których oferty zostały przyjęte do realizacji, o ile realizujący zadanie dostarczył w wymaganym
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terminie wszystkie dokumenty niezbędne do podpisania umowy. W przypadku przyznania kwoty
dotacji innej niż wnioskowana dodatkowo należy przedłożyć aktualny kosztorys realizacji
projektu.
VI. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków finansowych między poszczególnymi
pozycjami wymienionymi w poszczególnych kosztorysach zadań po złożeniu aneksu do umowy
pod warunkiem, że zmiany te nie przekroczą 10 % wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
Dotyczy to zarówno przesunięć środków z dotacji jak i z innych źródeł finansowania.
VII. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego.
VIII. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa
zawierana pomiędzy Burmistrzem Miasta Łowicza a oferentem
IX. Postanowienia końcowe.
1. Udzielenie dofinansowania lub finansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej
umowy.
2. Oferent zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu
dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
1) oświadczenie o przyjęciu bądź nie przyjęciu dotacji,
2) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do
umowy,
3) potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do
przygotowania umowy.
3. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych podmiotom
środków finansowych.
4. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu
składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
5. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań publicznych w 2011 roku
wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji dostępny będzie Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łowicza na stronie internetowej : www.bip.lowicz.eu.
Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Jan Kaliński
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