
aARZ4DaENIE Nn . . &9....12 r
PREZYDENTA MIASTA BIAI,EGOSTOKU

z dnia...[6..JltrOa .... 2021 r.
0

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pol4czonych z realwaciq
programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz. rJ. z 2020 r. poz. 713 z p52n. zm.t) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zarzqdzam,

co nastgpuje:

$1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizicjE zadania publicznego w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury frzycznej, przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom

spolecznym. Zadanie pol4czone z realizacjq programu profilaktyki przeciwalkoholowej

w 2021roku p.n.: Organizacja w Bialymstoku zawod6w lub imprez sportowych o zasiggu

og6lnopolskim i migdzynarodowym.
2. TreS6 ogloszenia otwartego konkursu ofert, o kt6rym mowa w ust.1, stanowi zaNqcznrk do

niniej sze go zarz4dzenia.

$2
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz4dowych oraz innych podmiot6w

prowadzqcych dzialalnoSi poZ1.tku publicznego w dziedzinie kultury ftzycznej, okreSlonych

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U.22020 r. poz.1057).

$3
Zarz1dzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.

PREZYDENT

drhab.

I Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostala ogloszona w Dz. U. 22020 r. poz. 1378





Zalqcznikdo
LARZ4DZENTA nrn .. . Ll.Q... .lz r
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia .)$.!*aXo..2o2t r.

KPS-[I.s24.1.2021

Prerydent Miasta Bialegostoku

w trybie art. ll, ust. I ph l,ort. 13 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici poiytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjg zadah publicznych w zakresie wspierania

i upowszechniania kultury frzycznej, pol4czonych z realizacjq programu prof,rlaktyki

przeciwalkoholowej w 2021 roku p.n.:

Organizacja w Bialymstoku zawod6w lub imprez sportowych o zasiggu og6lnopolskim

i migdzynarodowym.

w formie wspierania wykonywan ia zadafi publicznych'

I. Rodzaj zadania:

1. Zadanie bgdzie realizowane w formie organizacji w Bialymstoku zawod6w lub imprez

sportowych o zasiggu og6lnopolskim tj. opr6cz udzialu uczestnik6w z Bialegostoku -
;dldzia\, zespol6w lub zawodnik6w spoza wojew6dztwa podlaskiego, w przypadku

zasiggu migdzynarodowego -:udzial zespol6w lub zawodnik6w z zagranicy.

2. Oferent sklada jedn4 ofertg nazadanie okreSlone w ust. l.

3. W przypadku funkcjonowania obostrzefr zwi4zanych z epidemi4 SARS-CoV-2 oferent

realizuje zadanie z twzglEdnieniem wytycznych, okreSlonych przepisami

obowi4zuj4cego prawa.

4. Zadarie okreSlone w ust. 1 powinno by6 integralnq czEsciq realizowanego przez oferenta

Miejskiego programu profilaktyki i rozwiqzywaria problem6w alkoholowych,
obowi4zuj4cego na 2021 rok.

III. Terminy i warunki realizacji zadaniaz

1. Zadanie winno byd wykonane w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021r.

2. Termin poniesienia wydatk6w dla Srodk6w pochodz4cych z dotacji ustala sig od dnia

wplywu dotacji na konto oferenta, nie p62niej niz do 31 grudnia 2021 r.

3. Wklad finansowy wlasny oferent moze wydatkowai od dnia rozstrzygnigcia konkursu

ofert ale nie wczesniej niz od 1 kwietnia202l r.

4. Zadanie nale2y zrealizovtad z najwylsz4 starannoSci4, zgodnie zzasadami uczciwej

konkurencji, gwarantuj4c jego wykonanie w spos6b efektywny, oszczgdny i terminowy,

zgodnie z warunkami okreslonymi w ofercie, umowie.



5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umow4
Srodki finansowe podlegaj4 zwrotowi na rzecz Urzgdu It4iejskiego w Bialymstoku.
Od kwot dotacji zwr6conych po terminach okre6lonych pr:zepisami prawa, nalicza sig
odsetki jak dla zalegloSci podatkowych.

6. Cel zadania publicznego musi byd wskazany w ofercie w pkt. III. 3 - syntetyczny opis
zadaria i musi by6 sp6jny z zalohonymi rezultatami. Gl6wnym celem realizowanego
zadania jest wspieranie i upowszechnianie kultury frzycznej, pol4czone z realizacjq
programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

7. Umowa na realizacjg zadania zostanie rozwiqzana w trybie natychmiastowym
w przypadku obowi4zku przekazania dotacji podmiotom trzecim, niebgd4cym
realizatorem zadaniapublicznego, o kt6rym mowa w czgsci I.

8. W ofercie mozna wskazai czynniki ryzyka, kt6re moga spowodowad ewentualne
o dst gp stwa o d re al i zacj i p o szcze g6lnyc h dzialafi .

III. WysokoSd Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacj g zadaniaz

1. Prezydent Miasta Bialegostoku zanierza przeznaczyt na realizacjg wszystkich
pozytywnie zaopiniowanych ofert dotacje celowe w l1cznej kwocie 550.000,00 ztr PLN.

2. Kwota planowana narealizacjE zadania moze ulec zmianie, gdy nast4pi zmiana budzetu
Miasta w czgSci przeznaczonej na rcalizacjg zadah, z wuimych przyczyn, niemo2liwych
do przewidzenia w dniu oglaszania konkursu lub w przypadku stwierdzenia,2e zadanie
moZna zrealizowai mniejszym kosztem lub zlolone oferty nie uzyskaj4 akceptacji,bqdL
suma koszt6w realizacji zadafi bgdzie przewyZszad kwotg dotacji przeznaczonE
na wszystkie oferty.

IV. Zasady przyzn wania dotacji.

l. Wsparcie zadania nastgpuje poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
a) a) koszty merytoryczne (bezpoirednio zwiqzane z celem realizowanego zadania

publicznego):
- wynajem obiekt6w niezbgdnych do realizacji zadania,
- obsluga specjalistyczna, obsluga sgdziowska i medyczna zadania,
- zakup material6w oraiz uslug niezbgdnych do realizacji zadania
(np.: ubezpieczenie, ochrona imprezy masowej itd.),
- obslugg techniczn4 zadania (przygotowanie boiskq, hali do zawoddw, spiker,
statystlh prace porzqdkowe itp.) - do wysokoSci 57" calkowitej wartoSci zadania,
- zakup nagr6d rzeczowych dla uczestnik6w zadania (tj.: medale, puchary,
statuetki oraz inne rzeczowe, o wartoici do 750 zl/szt. Brutto),

b) koszty obslugi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (nviqzane
z obslugq i administracjq realizowanego zadania - dzialania o charakterze
administracyjnym, nadzorczym i kontrolnyffi, w tym obslugq finansowq i prawnq
projektu),

- ksiggowoit( (zwiqzana wylqcznie z realizowanym zadaniem).

2. Przyznana dotacja mohe by6 nihsza, niz wnioskowana w ofbrcie. W takim pizlpadku
oferent mohe negocjowa6 zmniejszenie zakresu rzeczowego zadaria, dostosowuje
kosztorys do wysokoici przyznanych Srodk6w lub rezygnuje, w formie pisemnej ze

wsparcia finansowego.

L



3. Podmioty, z kt6rymi zawarte zostanq umowy, zobowiqzuj4 sig do umieszczania

oficjalnego logo Miasta ta wszelkich materialach, w szczeg6lnoSci promocyjnych,

informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczqcych realizowanego zadania oraz

zakupionych rzeczach, o ile ich wielkoSi i przeznaczenie tego nie uniemoZliwia,
proporcjonalnie do wielkoSci innych oznaczen, w spos6b zapewniaj4cy jego dobr4

widocznoSd, zgodnie z LJchwa\q nr XXDV434|20 Rady Miasta Bialystok z dnia 28

wrzesnia 2020 r. w sprawie przyjEcia logo Miasta Bialystok oraz Ksiggi Identyfikacji
Wizualnej Miasta.

4. Oferent jest zobowiqzany do weryfikacji prawidlowoSci zastosowania logo oraz treSci

informacji, o kt6rych mowa w ust. 3, poprzez wyslanie projektu materialu z

umieszczonym logo do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu na adres:

promocj a@um.bialystok.pl lub sport@um.bialystok.pl.

5. Dotacje narealizacjg zadaria nie mog4 by6 wykorzystane na:

1) zobowi1zania powstale przed datqzawarcia umowy o udzielenie dotacji,
2) przedsigwziEcia, kt6re sE dofinansowane z budzetu Miasta Bialystok,
3) koszty stale podmiot6w, w tym utrzymanie biura (rachunki telefoniczne itp.),
4) cla, op\aty skarbowe,
5) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tytuht otrzymanych kredy6w,
6) nabycie lttb dzierzawy grunt6w,
7) zadaniainwestycyjfie orazprace remontowe i budowlane,

8) dzialalnoSi gospodarcz q i politycznq,
9) odsetki od zobowiqzari uregulowanych po terminie platnoSci;

10) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, atakhe koszty
proces6w sEdowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowieri.

6. Dopuszcza sig mozliwoS6 dokonywania przesunig6 pomigdzy poszczegolnymi pozycjami

koszt6w okreSlonymi w zestawieniu koszt6w realizacji zadania, jednak nie wigcej niz

l5o/o wzrostu danej pozycji.

V. Terminy i warunki skladania ofert.

1. Oferty nalely sporz4dzic i nastgpnie z\oLydprzezplatformq Witkac.pl.

2. Po z\oaeniu oferty przez platformg Witkac.pl, ofertE z jednakow? sum4 kontroln4 nale?y

wydrukowa6, podoisai przez uprawnione osoby i zloZyc w wersji papierowej

w Kancelarii Og6lnej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku ul. Slonimska I lub

w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku
ul. Slonimska 1, pok. 1205 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2021 r, do

god2.15.30. Ofeny moanaprzeslac poczt4,jednakze o terminie zlohenia decyduje data

wplywu do Urzgdu.

3. Wz6r oferty dostosowanej do specyfiki ogloszonego konkursu znajduje sig na stronie

internetowej Urzgdu Miejskiego http://www.bialystok.pll - Dla mieszkaric6w - Sport

i rekreacja - Wsparcie sportu - Dokumenty. Druki molna r6wniez otrzymat w Referacie

Sportu Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu Miejskiego (ul. Slonimska 1,

pok. nr 1212).

4. Oferta zloaona na druku innym niZ okreslony w ust. 2, niekompletna, niepoprawnie

wypelniona lub z\oaonapo terminie, o kt6rym mowa w ust. 2 pozostaniebezrozpoznania.



5. Po przyznaniu dotacji oferent jest zobowi4zany do:

l) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu do
oferty celem przedlohenia do akceptacji dotujEcego, kt6re stanowii bgdqzalqczniki do
umowy,

2) wyodrgbnienia ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanychnarealizacjg umowy,
3) sporzqdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach

okreSlonych w umowie i dostarczenie do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu
Urzgdu Miejskiego v{raz z potwierdzeniem wydatkowania Srodk6w otrzymanych
z dotacji. Wzor sprawozdania jest dostgpny na stronie internetowej
http://www.bialystok,pll - Dla mieszkaric6w - Sport i rekreacja - Wsparcie sportu -
Dokumenty.

4) dostarczenia na proSbg Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzgdu Miejskiego
w Bialymstoku zestawienia dokument6w finansowych oraz do wgl4du kopii
oryginal6w dokument6w (faktur, rachunk6w), listy uczestnik6w zadania,
komunikat6w koricowych zawod6w, regulamin6w pobierania oplat od uczestnik6w
zadania, w celu kontroli prawidlowoSci wydatkowania dofinansowania oraz.kontroli
prowadzenia wlaSciwej dokumentacji z niq zwiqzanej. Clzynno6ci, o kt6rych mowa
powyzej nie ograniczajq prawa do kontroli caloSci realizowanego zadania pod
wzglgdem finansowym i merytoryc znym,

5) zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadaj4cej odpowiednie kwalifikacje
do prowadzenia zajgi sportowych z tdzialem dzieci i mlodzieZy. Przed nawi4zaniem
stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej dzialalnoSci zvnryanej z pracq
z dziecmr i mlodzieZq, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej
dzialalnoSci s4 zobowipani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby sQ

zamieszczone w Rejestrze sprawc6w przestgpstw na tle seksualnym z dostgpem
ograniczonym, zgodnie z art.21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdzialaniu
zagroheniom przestgpczoiciq na tle seksualnym (Dz.U. 22A20 r. poz. 152).

6. Prezydent Miasta Bialegostoku moZe odm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie
przekazarua dotacji i podpisania umowy, gdy oferent nie przedstawi zaktualizowanej
dokumentacji, o kt6rej mowa w ust. 5 pkt. 1, w terminie uniemozliwiaj4cym
przygotowanie i podpisanie umowy orazrealizacjg zadania

7. Oryginaly faktur, rachunk6w oraz innych dokument6w finansowych lub ksiggowych,
potwierdzaj4ce prawidlowe wydatkowanie kwoty dotacji. powinny zawierat opis
o nastgpujEcej treSci: ,,Kwota w wysoko5ci ... zostala pokryta z dotacji udzielonej
przez Miasto Biatystok, na podstawie umowy z dnia...., nr....r pozycja
z kosztorysu...". Informacja powinna by6 podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania o ferenta.

VI. Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert.

l. Planowane ostateczne rozstrzygnigcie konkursu nast4pi nie p62niej , niz w ci4gu 30 dni od
ostatniego dnia przyjmowania ofert. Mozliwe jest dokonyrvanie rozstrzygnigd w kilku
etapach.

2. Oferent zobowiqzany jest przeznacry(, na reabzacjg zadania Srodki finansowe wlasne
lub Srodki finansowe z innych Lr6deN, w wysokoSci nie mniej nti, l1oh calkowitej
wartoSci zadania - Srodki finansowe wlasne (w tym Swiadczenia pienigZne od odbiorc6w
zadania) lub z innych 2r6del (Ute_dq!yg24 wkladu rzeczowego, osobowego, w tym
Swiadczenia wolontariuszy).

/



3. Kryteria, kt6re bgd4 brane pod uwagg prry wyborze ofert oraz okreSleniu kwoty
dofinansowania, wedlug wa2noSci:
1) merytoryczna wartoSd projektu i jego zgodnoSd z celami zadania - zalcres,

wielkoi| zadania - zadanie powinno dotyczyt upowszechniania kultury fizycznej
p o I qc zonej z r e al iz acj q pr o gr omu pr ofi I aktyki pr z e c iw al ko ho I ow ei,

2) ocena kalkulacji koszt6w zadania pod k4tem ich celowoSci, oszczqdnoSci oraz

efektywnoSci, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - kosztorys

powinien zawierat realne, wiarygodne koszty, iciile nviqzane z realizowqnym

zadaniem,
3) liczba os6b objgtych projektem oraz wysokoSd oplat pobieranych od uczestnik6w

zadafi - oplaty tj. wejicie na imprezg, wpisowe do zawod|w wnoszone przez

uczestnikfw,
4) ocena mo2liwoSci realizacji zadania przez podmiot, prury uwzglgdnieniu

doSwiadczenia w realizacji wczesniejszych przedsigwzigd, bary lokalowej,
5) rzetelnoSd, terminowoSd wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych

przedsigwzig(. zlecanych przez Miasto - doiwiadczenie w realizocii wczeiniejszych

przedsigwzig6,
6) wyniki przeprowadzonych kontroli realizacji zadafi zleconych kontrole

upowaznionych pracownikfw Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku dotyczq stanu

realizacji zadania, efektywnoici, rzetelnoici i iakoici wykonania zadania,

prawidlowoici wykorzystania irodkdw publicznych otrzymanych na realizacig

zadania, prowadzenia dokumentacji olcreilonej w przepisach prawa

i w postanowieniach umowy,

7) posiadanie bary lokalowej do realizacji zadania oraz kwalifikowanej kadry -
wHad rzeczowy, osobowy, w tym iwiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna

czlonkiw,
8) prowadzenie dzialalno6ci na obszarze Miasta Bialegostoku' zadania skierowane

do mieszkaitciw Miasta Bialegostoku.

4. Po zapoznaniu sig z opini1 komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta

Bialegostoku, w formie zarzqdzenia, dokonuj4c wyboru ofert najlepiej sluZ4cych realizacji

zadania.

5. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji nie jest decyzjq administracyjn4

w rozumieniu Kodeksu postgpowania administracyjnego i nie przysluguje od niej

odwolanie.

6. RozstrzygniEcie konkursu zostanie zamieszczone naportalu Witkac.pl, tablicy ogloszeri w
IJrzEdzie Miejskim w Bialymstoku oraz na stronie internetowej Urzqdu

http://www.bialystok.pll - DIa mieszkaric6w - Sport i rekreacja - Wsparcie sportu oraz

www.bip.bialystok.pl

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez

organ administracji publicznej w roku ogloszenia otwartego konkursu ofert oraz
w roku poprzednim i zwi1zanych z nimi kosztach.

1. W roku 2020 nazadanie wymienione w punkcie I wydatkowano 470.000 zN..

2. Ogloszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza sig na portalu Witkac.pl, tablicy
ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Stonimska 1, na stronie internetowej

Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

www.bip.bialystok.pl.



3. Szczeg6lowe informacje mohna uzyska6 w Referacie Sportu Departamentu Kultury,
Promocji i Sportu Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, ul. Slonimska 1, pok6j nr 1212,
tel. 85 869 62 86, 85 879 7353.

PREZYDENT

drhab. Truskolaski

Biatystok,?-.fi . 02. 2021r.


