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Zarządzenie Nr 11/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie  ustalenia  treści  ogłoszenia  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację
w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  688  z  późn.  zm.),  uchwały
Nr XVI/186/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  20  listopada  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia
„Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020” oraz uchwały
Nr XVII/263/2019  Rady  Miasta  Kalisza  z  dnia  28  listopada  2019  r.  w sprawie  uchwalenia
„Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” zarządza się, co następuje: 

§ 1.

Ustala  się  treść  ogłoszenia  Prezydenta  Miasta  Kalisza,  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert
na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej  pn. "Upowszechnianie  i  organizacja  sportu  szkolnego  we  wszystkich  typach  szkół
w 2020 roku", stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  Wiceprezydentowi  Miasta
Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
do zarządzenia Nr 11/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z  2019 r.  poz.  688 z  późn.  zm.),  uchwały  Nr  XVI/186/2015 Rady Miejskiej  Kalisza  z  dnia 20  listopada 2015 r.
w sprawie  uchwalenia  „Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  lata  2016  –  2020”  oraz  uchwały
Nr XVII/263/2019 Rady Miasta Kalisza z  dnia 28 listopada 2019 r.  w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2020”

Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
pn. "Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2020 roku".

1.  Adresat  konkursu:  Konkurs  skierowany jest  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.),  których cele
statutowe są spójne z założeniami ww. zadania publicznego.

2. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

3. Tytuł zadania: Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół w 2020 roku.

4. Forma realizacji zadania: powierzenie.

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 150.000 zł.

6. Termin realizacji zadania: od 3 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

7. Warunki realizacji zadania:
1) Opracowanie kalendarza imprez sportowych dla wszystkich typów kaliskich szkół.
2) Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dla uczniów wszystkich typów kaliskich szkół.
3) Przeprowadzenie  zawodów,  eliminacji  sportowych  dla  uczniów  na  wszystkich  poziomach

edukacyjnych.
4) Szkolenie  młodzieżowych  organizatorów  sportu,  sędziów  sportowych  i  wolontariuszy  oraz

animatorów sportu.
5) Dopuszcza się organizowanie niektórych imprez poza granicami administracyjnymi Kalisza.

8. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2018 i 2019 roku wraz z kosztami ich
realizacji (wysokość przyznanych dotacji):

1) 2018 rok 120.000 zł (z tego wykorzystano 118 313,75 zł),
2) 2019 rok 120.000 zł.

9. Koszty kwalifikowane, które mogą być poniesione z dotacji: 
1) koszty  osobowe  i  pozostałe  związane  z  realizacją  zadania  (m.in.  pokrycie  kosztów korzystania

z obiektów sportowych lub uczestnictwa w zawodach sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłaty
za transport, ubezpieczenie),

2) koszty  obsługi  zadania,  w  tym  koszty  administracyjne  (m.in.  koszty  obsługi  administracyjnej
i księgowej, koszty związane z koordynacją zadania, zakup materiałów biurowych): maksymalnie



do 10 % otrzymanej dotacji.

10. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków w trakcie realizacji zadania:
1) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi

w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie realizacji zadania, z zastrzeżeniem pkt 2-3.
2) Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej

niż 20%.

11. Warunki składania ofert:
1) Oferty  na  realizację  zadań  będących  przedmiotem  otwartego  konkursu  ofert  należy  składać

w zamkniętych kopertach z  podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Otwarty konkurs  ofert  –
Upowszechnianie  i  organizacja  sportu  szkolnego  we  wszystkich  typach  szkół w  2020  roku”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 13.00 w Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 109.

2) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku nadesłania oferty pocztą
o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Wydziału Edukacji. Oferty przesłane drogą
elektroniczną nie będą rozpatrywane.

3) Oferty  należy  składać  według  wzoru  oferty  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  Rozporządzenia
Przewodniczącego  Komitetu  do  spraw  Pożytku  Publicznego  z  dnia  24  października  2018  r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta,
należy wpisać "nie dotyczy".

5) Obowiązkowo  w  ofercie  należy  wypełnić  tabelę  "Dodatkowe  informacje  dotyczące  rezultatów
realizacji zadania publicznego". Zakładane rezultaty winny być realne, konkretne i mierzalne.

6) Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ew. wyciąg z ewidencji uczniowskich klubów

sportowych, zaświadczenie od wojewody o posiadaniu przez podmiot osobowości prawnej) oraz
w miarę potrzeby inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących,

b) obowiązujący statut organizacji,
c) umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów w przypadku wskazania partnerów w realizacji

zadania.
6) Kopie wymaganych załączników winny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem

(data i podpis).

12. Tryb wyboru ofert:
1) Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem

dotyczącym  oceny  formalnej  i  merytorycznej  ofert  realizacji  zadań  publicznych  złożonych
w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert  (zarządzenie Nr 585/2014 Prezydenta Miasta
Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r.  w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej
i merytorycznej ofert  realizacji zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert z późn. zm.). 

2) Oferty będą podlegały ocenie formalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz ocenie merytorycznej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ww. Regulaminu.

3) Decyzję o wyborze ofert podejmie Prezydent Miasta Kalisza, po zapoznaniu  się z opinią Komisji
Konkursowej dotyczącą złożonych ofert, w terminie do dnia 7 lutego 2020 r.

13. Postanowienia końcowe:
1) Dotacja na powierzenie realizacji zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami stanowiącymi

podstawę prawną konkursu.
2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pomiędzy stronami stosownej umowy.
4) Podmiot  dotowany  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  wyodrębnionej  dokumentacji  finansowo-

księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oraz jej opisywania zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
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5) Podmiot dotowany zobowiązany jest do informowania (na wszystkich materiałach, w szczególności
promocyjnych,  informacyjnych,  szkoleniowych  i  edukacyjnych),  że  zadanie  publiczne  jest
finansowane ze środków otrzymanych od Miasta Kalisza.

6) Podmiot  dotowany  po  zakończeniu  realizacji  zadania  jest  zobowiązany  do  przedstawienia
sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  5  do
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018  r.  w  sprawie  wzorów  ofert  i  ramowych  wzorów  umów  dotyczących  realizacji  zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie komunikatu umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza, na stronie internetowej  www.kalisz.pl
oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Kalisza  (ul.  Główny  Rynek  20).  Przedstawione
w komunikacie  informacje  dotyczące  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  stanowić  będą
odpowiedź na złożone oferty.

8) Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
9) Od decyzji związanych z konkursem nie przysługuje odwołanie.

http://www.kalisz.pl/
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