


Załącznik 
           do zarządzenia Nr 312 /VI /2014 
                                                        Prezydenta Miasta Zgierza 
            z dnia 28.11.2014r. 
  
 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536, z późn. zm.) 
 

Prezydent Miasta Zgierza 

ogłasza  

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
samorządu gminy w 2015 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci          
i młodzieży w dyscyplinach sportu:  

  1. Piłka ręczna  
  2. Koszykówka 
  3. Zapasy  
  4. Piłka nożna chłopców   
  5. Lekkoatletyka  
  6. Łucznictwo  
  7.Tenis stołowy  
  8. Piłka nożna dziewcząt 
  9. Pływanie  
10. Piłka siatkowa 
 
I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 

1.Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez 
organizację zajęć w następujących niekomercyjnych przedsięwzięciach:  

1) szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, 
2) współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu, 

3) organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół, 

4) organizowanie zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, 
5) organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych promujących 
 miasto. 

2.Zadania, o których mowa w ust.1, podmiot będzie realizował we współpracy              
z Wydziałem Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza. 

3.W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania 
zadania. 

 

 II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 
określonego w ust. 1, w roku 2014 i planowana na rok 2015. 



1. Na realizację zadania w roku 2014 przeznaczono w budżecie miasta Zgierza jako 
   dotację celową kwotę w łącznej wysokości 400.000 zł. 

2. Zgodnie z projektem budżetu miasta Zgierza na rok 2014 na realizację zadania 
przeznacza się kwotę w łącznej wysokości 420.000 zł – jako dotacje celowe z budżetu 
na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz pozostałym 
jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych. 

3. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować 
mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta lub zaistnieje 
konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania          

  z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

4. Zastrzega się, że ostateczna wysokość przyznanej dotacji może ulec zmianie po 
   zatwierdzeniu przez Radę Miasta Zgierza budżetu miasta na rok 2015. 
  

III. Zasady przyznawania dotacji (zlecenia wykonania zadania). 

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                        
i o wolontariacie. 

 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 
   oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania 
   lub rezygnacji z jego realizacji.  

  3. Prezydent Miasta Zgierza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 
  przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty 
  zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot 
  lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione 
  nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną 
  lub finansową oferenta. 

4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Miasto 
  Zgierz nie może przekroczyć 70 % rzeczywistych kosztów.  
 
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje 
  umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasto Zgierz. 
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno być zrealizowane od dnia 1 stycznia  roku 2015 do dnia 31 grudnia 
  2015 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone 
  zostaną w umowach.  

2.Zadanie winno być zrealizowane przy dołożeniu najwyższej staranności zgodnie 
z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym 
w ofercie. 

3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców miasta Zgierza. 

V. Termin składania ofert. 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne 
oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego                 



w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku        
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).  

3. Każda oferta powinna być opatrzona pieczęcią oferenta i podpisana przez osoby 
uprawnione do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. 

4.  W przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie każdorazowo 
czytelnego podpisu przez osoby, o których mowa w ust. 3. 

5.  Do oferty należy dołączyć: 

 kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji (odpis musi być potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym              
i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), 

  aktualny statut 

  

6. Poświadczenia zgodności z oryginałem złożonych wraz z ofertą kopii dokumentów 
(załączników) może dokonać jedna z osób wymienionych w ust. 3. 

7.Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj: do dnia19 
grudnia 2014 roku w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz 
nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego), 
osobiście do Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych, Sportu i Młodzieży Urzędu Miasta 
Zgierza, 95-100 Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3A, pok. 2 (I piętro) lub drogą 
pocztową do Urzędu Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16 (decyduje 
data wpływu). 

8. Wzór oferty realizacji zadania publicznego można pobrać: 

   1) w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza, 
   2) ze strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza – Biuletyn Informacji Publicznej: 
   www.umz.zgierz.pl, w zakładce „Przetargi i Konkursy” pod ogłoszeniem o konkursie. 

10.W zakładce są również dostępne: ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zadania    
    publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego  

11.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
    odrzucone z przyczyn formalnych. 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert. 

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję konkursową 
  powołaną przez Prezydenta Miasta Zgierza.  

3. Przy ocenie ofert Komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria: 

  1) możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale 
    których zadanie będzie realizowane, 
  2) liczbę adresatów zadania, 
  3) proponowany koszt realizacji zadania, 
  4) wielkość planowanego przez oferenta udziału środków własnych lub środków   
    pochodzących z innych źródeł lub wkładu rzeczowego, osobowego itp. w stosunku do 
    kosztów realizacji zadania, 
  5) doświadczenie oferenta w realizacji zadań identycznych lub zbliżonych do będących  

http://www.umz.zgierz.pl/


    przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowa współpraca z Gminą Miasto Zgierz,   
  6) wyniki sportowe, 
  7) posiadana baza sportowa, 
  8) szczebel rozgrywek (łódzkie, wojewódzkie, ogólnopolskie). 
  9) ilość prowadzonych kategorii wiekowych ( np. kadeci, młodzicy, juniorzy ) i grupy 
    w danej kategorii, 
10) liczba uczestników zajęć w każdej kategorii i grupie oraz ogółem 
11) ilość organizowanych przez klub turniejów i zawodów oraz ich zasięg 
12) kwalifikacje kadry trenerski - instruktorskich 
 

VII. Dodatkowe uwagi dotyczące oferty:  

1. Oferent musi dysponować bazą sportową przystosowaną do prowadzenia zajęć 
sportowych (własną, dzierżawioną, wynajętą), wolną od zadłużeń. 

2. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane w szczególności: koszty 
wynajęcia i utrzymania obiektów, obsługi bankowej, zakupu materiałów biurowych, zakupu 
sprzętu sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej realizującej zadanie, księgowego, 
ubezpieczenia, udziału w rozgrywkach obejmujące: delegacje sędziowskie, transport na 
zawody, obsługę medyczną, opłaty licencyjne, napoje, a przypadku wyjazdów 
wielodniowych na zawody i turnieje – koszty wyżywienia i noclegów. 

3. Wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów oraz księgowego określa klub, 
przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji miesięczne wynagrodzenie brutto 
szkoleniowców realizujących zadanie może wynosić miesięcznie do 500 zł 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Komisja konkursowa przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację 
poszczególnych projektów.  

2. Ocena Komisji konkursowej wraz z propozycja wysokości dotacji jest przekazywana 
Prezydentowi Miasta Zgierza, który podejmuje ostateczną decyzję. 

 

3. Wyłoniony podmiot zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich drukach               
i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, 
regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. 
informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Miasto Zgierz. 

4. Dotowany podmiot zobowiązany jest do: 

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wszystkich wydatków poniesionych na realizację 
umowy, 

b) niezwłocznego przedstawiania właściwej komórce organizacyjnej Urzędu, na wezwanie 
oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz wszelkiej dokumentacji niezbędnej 
dla oceny prawidłowości realizacji zadania przez Gminę Miasto Zgierz pod względem 
merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu: 

-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza, 
   -  w Biuletynie Informacji Publicznej:   
 
www.umz.zgierz.pl , w zakładce „Przetargi i Konkursy, pod ogłoszeniem o konkursie. 
 

http://www.umz.zgierz.pl/

