
Zarlljdzcnic Nr ~,~2/KSTl2016 
Prezydenta Mi:'lsla Kędzicrąn-Koź le 

z dnia .1.~ . stycznia 2016 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nn wspllrcic rcaliz:'lcji zadań 
publicznych Gminy KędzicrLyn-Koźlc w zilkresie kultury, szt uki, ochrony dóbr kultury 

i Inldycji w 2016 roku. 

Na podstawie art. J3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i pozytku pub li cznego 

io\\'olontariacie (Dz. U. z20 14. poz. 1118 z póź.n. ZI11 .
I
) oraz Uchwaly Nr XVI II/ 139115 

Rady Miasta Kędzi erzyn-Koźle z dn ia Ol października 2015 r. w sprawie . .Programu 

\\ spółpracy Gminy Kędzierz) n-Koźle z organizacjami pozarządowym i oraz iml) mi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pub licznego na rok 20 16" za rządzam. 

co następuje : 

§ l. Ogłasza się o twarty konkurs ofert na \\sparCle realizacji zadań publicznych Gminy 

Kędzie rzyn-Koźle z zakresu kultury. sztuki . ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 ro ku . 

Tekst ogł oszen i a stanowi zał ączni k do niniejszego zarz<1dzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzen i a po\Vlerza się Kierownikowi Wydzialu Kultury. Sportu 

i Turystyki. 

§ 3. Zarządzen ie wchodzi w życ i c z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stro nie 

podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle \\' Biuletynie Infonnacji Publ icznej. \\ s ieci 

Intranet U rzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. na stronie internctowej Gmin y Kędzie rzyn-Koźle 

oraz na tablicy ogloszetl Urzędu Miasta Kędzier.lyn-Kożle przy ul. Piramowicza 32. 

l Zm ian} tekstu jednolitego wymienionej usialI'} zastal} ogłoszone w Dz. U. z 20 14 r. .rnFm~ bt.ą ;1l 1146 . 
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Gmina Kędzierzyn-Koźle 
Urząd Miasta Kędzi erzyn-Koźle 
Wydzial Kultury. Sportu i Turystyki 

Znak sprawy: KST.52 .... 1.20 16 

Zalacznik 1 
do Zarz<!dzcnia Nr .~Z KST'20 16 

Prezydenta Miasla Kędzierz) n Koźle 

z dnia A5s1)Cznia 20 16 r. 

Kędzierzyn-Koźle, ... AS .. styczn ia 2016 r. 

PREZY DENT M IASTA KĘDZ I ERZYN.KOŹLE 

Na podstawie ustawy z dnia 2-' k\\ ietnia 2003 r. o dzialalnosci pożytku publicznego 
i o \\olontariacie (Dz. U. z 20 14 r. Nr 1118 z późno zm.) oraz uchwały Nr XV III/ 139f I5 Rad y 
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 paździ e rnika 2015 roku w sprawie .. Programu Wspólpracy 
Gminy Kędzierzyn-Koź l e z organizacjam i pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publ icznego na rok 20 16". a tak że uchwaly 
Nr XXI II/ 182f15 Rady Miasta Kędzierąn-Koźlc z dnia 29 grudnia 20 ł 5 roku w spra\\ ie 
uch\\alenia budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016. ogłasza: 

OTWARTY KON K URS OFERT Nr KST.524.1.201 6 

NA WS PA RCIE REALl ZAC.JI ZADAŃ GM INY K ~; UZJE: RZYN·KOŹLE 

W ZAKRESI E K ULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓllR K ULTURY I T RADYCJ I 

NA ROK 2016 

I. Rodzllj zada nia 

Zadania priorytcto\\e w zakresie kultury. sztuki. ochrony dóbr kultury i tradycji objęte 

postępowaniem konkursowym określa Uchwala Nr XVIII1I 39f l 5 Rad y Miasta Kędzierzyn
Koźle z dnia Ol paździe rnika 20 15 r. w sprawie . .Programu wspó ł pracy Gminy Kędzi erzyn

Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzia l al ność 
pożytku publicznego na rok 2016" (RozdziaI6. § 6 pkt 4). 

Gmina Kędzierzyn-Koźl e niniejszym ogłoszen iem zamierza także \\esprzeć organizacje 
pozart:ądo\\·e oraz podmioty wymienione \\' art. 3 ust. 3 lista wy w pozyskiwaniu środ k 6\\ 

zewnętrzn ych na reali zacj ę zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
oraz dziedzictwa narodowego poprzez dofinansowanie wkładów wlasnyc h do projek tów 
finanso\\anych z funduszy zewnętrLll ych (krajo\\ych i zagranicznych). 

W konkurs ie mogą wzi ąć udział organizacje pozarządo\\c oraz osoby prawne i jednostki 
organizacyjne. o któryc h mowa \V art. 3 LISI. 2 i 3 ustawy o dzi a ł alności pożytku publicznego 
i o wolontariac ie . które prowadzą dz i a ł a lność statutową w dziedzinie objętej konkursem 
i zamierzaj ą realizować zadanie na rzecz mieszkmiców Gminy Kędzierzyn-Koźle. 



II. Wysokość środków publicznych przeznaczonyc h na ich realizację wraz 
z informacj ą o realizacji zadań publicznych tego samego rodzaju w latach 
2014-2015: 

Zgodnie z uchwalą Nr XX IJ 1/ 182/ 15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 grudnia 2015r. 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2016. do rozdysponowania \V niniejszym 
konkursie zaplanowano kwotę w wysokośc i 145.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie 
realizacji zadail w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr ku lt ury i tradycji. Kwota ta może 
ulec zmianie. 

Zadania publiczne Gminy Kędzierzyn-Koźle 
z zakresu kultu ry, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradyc" j 

Tytuł zadania Ponies ione wydatki w: Ilh,nowanc 
roku 2015 wydatki 

w roku 2016 
Ochrona i popularyzowanie tradycji i 77.000,00 zl 
dziedzictwa kulturowcgo Zicmi Kozielskiej 
\V okresie od 01.01.2014 r. do 18.12.2015 r. 

Prowadzenie działal nośc i artystycznej \V 20.000,00 zł 
zakresie kultywowania tradycji fo lkloru 
w okresie od 01.01.2014 r. do 18.12.2015 r. 

Kultywowanie tradycj i śląskiej poprzez 10.000,00 zl 
orgalllzacJę Imprez ku lturalnych 
z wykorzystaniem obiektów zabytkowych 
zlokalizowanych os iedlu . .s ławięcice 

.. 
145.000 zl na 

w okresie od 01.01.2014 r. do 18.12.2015 r. 

Organi zacja XV II M istrzostw Polski 10.000,00 zl 
Mażoretek. Talllburmajorek i Cheerleaderek 
w okresie od 11.05.20 15 r. do 10.06.20 15 r. 

Organizacja X Mistrzostw Europy 
Maźoretck IMA w okresie od 25.05.2015 r. 10.000,00 zl 
do 28.07.2015 r. 

Zadania realizowane w trybie 19a 70.000,00 zl 

Prezydent Miasta Kędzi erzyn- Koźle zastrzega sobie prav .. 'o do rozdysponowan ia 
w ni ni ej szym konk ursie kwoty niższej n i ż w\v. 1 przeznaczenia pozostałych środków do 
wykorzystania w kolejnyc h edycjach konkursów w zakres ie kultury, sztuki. ochrony dóbr 

kultu ry i tradycji. 



II. Zasady i w~łrunki przyznawania dotacji 

1. Do konkursu mozna zgłaszać ofert y. w których wnioskowana kwota dotacji nie może 
być większa ni ż 90% kosztó\\ całości zadania. przy czym wkład finansowy oferenta musi 
wynosić minimum 5% calkowi tego kosztu zadania. co oznacza. żc koszty pokryte z \\k lad u 
osobo\\-ego (\\ tym świ adczeń \\olol1tariuszy, pracy społecznej czlonków) nic mogą być 
wyższe ni ż 5% całkowitego kOSZIU zadania. 

2. Oferent \\inien pr/..:edstawić o fertę zgodnie z zasadami uczci\\ej konkurencji. gwarantując 
wykonanie zadania \V sposób efektywny. oszczędny i terminowy. 

3. Oferent odpowiada za rzetelność. poprawność i kompletność ole rt y oraz zawartych w niej 
infonnacji. 

4. \V celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania z budżetu Gminy Kędzi erzyn-Koźl e 

oferent moze na dane zadanie otrzymać dotacj ę tylko z jednego wydziału Urzędu Miasta 
Kędzi erzyn-Koźl e. 

5. Podmiot ubi egając) się o dotację \\ inien: 
I) rea li zować zadanie publiczne dla mieszkańców Gminy Kędzi erzyn-Koź l e, a zadanie to 
musi być przedmiotem jego działalności statutowej: 
2) posiadać zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dost<;p do takiej bazy 
oraz zasoby osobo\\ e, zapewniające wykonanie ofe ro\\Cmego zadania. 

6. Dopuszcza s ię pobieranie opłat od adresalów zadania pod warunkiem. że podm iot 
rea li zujący zadanie publiczne prowadzi dziala l ność odpłatną pożytku publicznego. z której 
zysk prL.eznacza na dzi a la lność statutową. 

7. Prlychody uzyskane z t yt ułu realizacji zadania (np. wpływy ze sprzedaży biletó\\ 
i publikacji. akredytacj i. opiat uczestników) nie mogą być za liczane do linansowych środków 
będących \\ kladem własnym o ferenta . 

8. PrL.)'c hody uzyskane prL.)' rea li zacji zadania mogą zostać przeznaczone tylko na rea lizacjlf 
zadania. na które dotacja została przyznana. Jeże l i o ferent nie poinlormujc Prezydenta Miasta 
o \\szystkich dochodach uzyskanyc h z tytułu rea li zacji zadania. zastosowanie mają prze pisy 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 13 r. poz. 885 z późn . 

zm.) dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 

9. Za \\ydatki kwalifikowane uznaje s ię koszty koordynacj i. działall merytorycznych oraz 
obsługi projektu. Do kosztów kwalifikowanych za liczane będ;:ł w szczegó lności: 
I) L.akup materialó\\ niezbędnych do wykonania zadania; 
2) zakup usług niezbędnych do wykonania zadania: 
3) koszt) administracyjne z\\ i ązane bezpośrednio z rea l izacj ą zadania. 

10. Dotacja nie może być wykorzystana na: 
I) realizację zadmllinanso\\anych z budżetu Gminy Kędzi erzyn-Koźl e z innego t ytułu: 

2) L.ak up nieruchomośc i , wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środkó\\ tr\\ alych 
(pojęcie środka trwalego deliniuje art. 3 ust. I pkt 15 ustawy o rachunkowości): 
3) finan sowanie kosztów działalności gospodarczej: 
4) działalność po li tyczną lub religijną; 
5) udzielanie pomocy fin.mso\\cj osobom fizycznym i prawnym. 



III. Termin i warunki rea lizac ji zadania: 
I. Zadanie powinno być rea lizowane w 20 16 roku. 
2. Do rozli czenia h\ oty dotacj i kwalifikowane będ ą co do zasady wydatki (rozumiane jako 

zaplata za zakup towarów lub usług) poniesione od daty zawarcia umow)'. Jako wydatki 
kwalifikowane mogą być wydatki na zapłatę faktur lub rachunków dokumentuj ących 
zakup towarów i usług. \\ ystawionych przed datą zawarcia umowy. a ponies ionych po tej 
dacie pod warunkiem. że zakupiony towar lub usługa będą się śc i śle mieśc ił y 

\\' specyfikacji dołączonego do umowy kosztorysu i będą służyły bezpośrednio rea li zacji 
zleconego zadania. 

3. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannośc i ą. zgodnie z 7..a\\artą umową 

oraz obow i ązującym i standardami i pr.lepisami . w Z<"1kresie opisanym \\ ofe rcie. 
4. Wyłoniony podmiot j est zobowi ązany pod rygorc m rozwiązani a umowy. zamieszc zać we 

wszystkich drukach reklamowych związanych Z reali zacj ą zadania info rmacje o tym, że 
zadanie jest dolinansowywane pr.lez Gminę Kędzierzyn·Koźl e. Ww. inlo nnacje powinny 
być również podane do publicznej wiadomośc i w czas ie trwania reali zacj i zadania . 

IV. Termin skhldania ofert: 
I. Kompletne ofe rty na rca li zację zadania będącego przedmiotem konkursu na leży skł adać 

bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kędzierzyn·Koźl e ul. Pi ra mowicza 32 
(pok. 139) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzicr.l)'n.Kożl c ul. I>iramowicza 
32. 47· 200 Kędzi c rzyn·Kożl e na formularzu ofe rty. stanowi ącym zał ącznik do niniej szego 
ogłoszenia. w zamknięt ych kopertach z napisem .. Konkurs ofert na wspieranie reali zacji 
zadal1 publicznych Gminy Kędzierzyn·Kożl e z zakresu kultury. sztuki . ochrony dóbr kultury 
i tradycji w rok u 20 16" w tenninie 2 1 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Za datę zł ożeni a 

o ferty przyjmuje s ię datę j ej wpływu do Urzędu Miasta. Ole rt y złożone po terminie nie będą 
rozpat rywane. W pr.lypadku złożeni a przez oferenta w i ęcej ni i. I ofe rt)' dopuszcza s ię 

możlh\ ość pr.lcdłozeni a jednego kompletu załączników wymienionych \\ nin icj sz) m punkcie 
pod warunkiem wskazania, do jakiej o fert) dołączone są wymagane dokumenty. 

2. Do ofe rty na l eży dołączyć wymagane załączniki : 

I) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk odpi su KRS ze 
strony internetowej Ministerstwa S pra\\i ed li wości ,\\\\\:~m Ilh . .gl' pl (zawi erający 
adres strony internetowej Min isterstwa Sprawi edliwośc i . z której zosta ł wydrukowany. 
formę gra ficzną zgodną Z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku). innego rejestru 
lub ewidencji (zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. nieza leznie od tego 
kiedy zosta ł wydany): 
2) \\ przypadk u wybo ru innego sposobu reprezentacji podmiotów składaj ących o fertę 

wspólną ni ż W) ni kujący z Krajowego Rejestru Sqdowcgo lub innego właści \vego rejestru 
- dokument potwi e rdzający upoważni e nie do d ziałania w imieniu ofc rclltaJ·6w: 
3) w przypadku kośc i e lnych osób prawnych zaświ adczeni e o osobo \-"ośc i prawnej 
parali i/zakonu oraz upoważni eni e dla proboszcza/przeo ra do reprezentowania 
para fiilzakonu i zaciągania zobowiązaó fi nansowych lub dekret powoł ujący kośc i e lną 

osobę prawną: 

4) OŚ\\ iadczenie stanowi ące załączni k nr 2 do niniej szego ogłoszenia. 

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryg inał em (ze 
wskazaniem imienia . nazwiska oraz formułą .. za zgodność z o ryg inałem" i podpisem osób 
upoważni onych do reprezentowania podmiotu) z wyj ąt k icm wydruku odpisu KRS ze 
strony internetowej Ministerstwa Sprawi edli\\ ośc i "'\ ,\ .1..·n,..,)n .... .:;;(1\ 111. W przypadku 



zmian. które nie zostaly jeszcze uwzg l ędnione w w\\ . dokumen tach. na l eży dolączyć 

kopi ę zlożo nego wniosku o doko nanie zmian wraz z protokoł em z Walnego Zebrania. na 
którym uch\\alono zmiany. 

3. Do oferty nalezy dołączyć również oświ adczen i e. że oferent sk ładający ofertę nie zalega 
z platnośc i ą nal eżnośc i wobec Gminy Kędzierzyn-Koźle gmi nnych jednostek 
organizacyjnych z tytułu umów cywil no-prawnych. 

4. Oferent \\ inien posiadać osob<J\\OŚć prawną lub upoważni eme j ednostki nadrzędnej . 
posiadaj ącej osobowość pra\\ ną do zlożen ia oferty i podpisania umo\\ ). do dysponowania 
środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia. 

5. Oferent win ien pos i adać kadrę z odpo\\ iednimi uprawnieniami oraz odpowiednie zaplecze 
lokalO\\ e lub promesę do użytkowania obiektu ni ezbędnego do reali zacji za.dania. 

6. \V przypadku niespclnienia przez oferenta któregokolwiek z powy7..5zych warunkó\\ 
komisja konkursowa nie będzie rozpatrywała złożonej ofert y. 

7. W przypadku planowania koszlów do pokryc ia z wk ładu osobowego. w tym pracy 
społecznej czlonków i świ adczell \\ olontarius.l)'. nalezy przedstawić sposób wyceny pracy 
członkó\\ i \\-ololltariuszy \\ punkcie IV.3 oferty - Uwagi mfJgqce mieć =nac:en;e pr:y ocenie 
ku.erO/T·w. 

8. \V kosztorysie zadan ia na leży uwzgl ędni ć wyłączni e koszty ni ezbędne dla reali zacji tego 
w Jan id. Nit: może w nim być uwzg l ęd nio ny podatek od towarów i uslug (VAT) 
w wysokośc i . w której podatniko\\i przysł uguj e prawo do jego odzyskania lub rozliczenia 
\\ deklaracjach skladanych do Urzędu Skarbowego. przy czym: 
l ) ofe renci. którz) nie maj ą prawnej Illożli \\ośc i odzyskania lub rozli czenia podatku VAT od 
towaró\\ i usłu g zwi ązanych z reali zacj ą zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) -
sporządzają kosztorysy w kwotach bru tto (ł ącznic z podatkiem VAT); 
2) oferenci. którzy mają możli wość odzyskania lub rozli czenia podatku VAT od towarów 
i usług zwi ązanych z rea li zacj ą zadania (w całośc i lub \\ częśc i ) - sporządzają kosztorysy w 
kwotach netto (tj . nie u\vzględniają w nich kwot podatku VAT. które będą podlegaly 
odzyskaniu lub rozliczeniu). Możli wość odz)skania podatku VAT rozpatruje s ię w ś\\i e t l e 

przepisów lista wy z dnia II marca 2004 r. o podatku od towaró\\ i usług (Dz. U. z 20 I I r. Nr 
177. poz. 1054 z późn. zm.). 

v. Trvb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania 
wyboru oferty: 

I . Ol\\ arcie i rozpatrzenie ofe rt nastąpi w term inie do 14 dni od daty upływu terminu 
sk ładani a ofe rt przez komi sj ę konkursową powoł aną przez Prezydenta Miasta. Wybór ofert y 
zostanie dokonany niezwlocznie po rozpatrzeniu ofert i dokonaniu ich oceny oraz ogloszony 
na stronie internetowej Gmin) Kędzier.l) n- Koźl e. na stronic podmioto\\ cj Urzędu Miasta 
Kędzi erzyn-Koźl e \\ Biulet) nie Inronnacji I>ublicznej oraz na tablic) ogłoszeń Ur.lędu Miasta 
Kędzi erzyn-Koźl e. 

2. Oferty kompletne i spełniające wszystk ie wymogi formalne oceniane będfl przez komisji; 

'""'"="' ~""'~ ~, ",cr,',"" M'_ ,,,",", 'O"""" _>o"'";:" "/U~S~t.'II-1 _7 



ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U.z2014r.poz.1118zpóźn.zm.). 

3. Odrzuceniu podlegają oferty: 
l) zlot one \\ niewlaściwy sposób (przesł anie faksem. drogą e lektroniczną); 
2) zł ożone po wymaganym terminie: 
3) zł ożone na niewłaśc i wym formularzu: 
4) błędnie W) pełnione lub złożone bez wymaganych za l ączników: 
5) zł ożone wraz z załącznikami bez podpisó\\ osoby/osób upowatnionej/-ych: 
6) złotone i wype łnione \\. sposób nieczytelny (uni emotli\\iający przeczytanie): 
7) zł ożone przez podmiot nieuprawnion) ; 
8) złotone i nie podpisane przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zap isami statutu 
i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u: 
9) do których dołączono kopie dokument6\\ bez potwierdzenia zgodności z oryginałem : 

10) niezapewniające prLez oferenta \\ymaganego wkładu finansowego i osobo\,cgo. 

Oferty podlegające odrLuceniu nie b'td,} occni,mc pod wzgl'tdem mery lorycznym. 

4. Kryteria occny przy rozpatrywaniu ofert: 

I. S topień możliwości realizacji zadania publicznego prLez 0 - 10 pkt. 
oferenta 

2. Szczegółowość I przejrLystość kalkulacji kosztó\\ zadan ia 0 - 10 pkt. 
publicznego oraz hannonogramu. ich spójność z ca l ośc i ą 

orert y , 
Proponowana jakość realizacji zadania publiczncgo 0 - 15 pkt. Y. 

Kwalifikacje. kompetencje oraz doświadczenie osób. przy 
udziale których oferent t>ędzie realizował zadania publiczne 

4. Uwzgl ędnien i e planow <mych środków finansowych" Jasnych 0 - 5 pkt. 
lub środków pochod7.<lCych z innych źródeł 

5. Uwzględni eni e planowanego wk ladu rzeczowego, O 5 pkt. 
osobowego. w tym świ adczenia wolontariuszy I pracę 

społeczną czł onów 

6. Analiza I ocena dot)'chczaso\\cj współpracy oferen ta z 0 - 5 pkt. 
Gminą Kędzierzyn-Koźle. w tym rlclelność i tenninowość 
oraz sposób rozliczan ia otrzymanych na ten cel środków. 

RAZEM: 50 pkt. 

Zaopilliow,Ułiu komisj i konkursowej podlegają t)'lko le oferty, klóre uzysk:!l)' minimum 
30 punktów. 

5. Prezydent Miasta. na podstawie opinii komisji konkurso,\oej. dokona wyboru podmiotów 
i podzialu środków finansowych. 

6. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta w ce lu złożenia wyj3Śnicl'l. Niezłożenie 
oferty w wyznaczonym tenn inie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrLcnia. 



7. Dotacja może zostać przyznana oferentom. którzy złożą orert y kompletne i ważne. a po 
dokonaniu ich oceny. zgodnie z kryteriami określon ymi w pkt. V ppkt 4. komisja stwierdzi. 
że są one najbardziej korzystne. 

8. Od decyzj i Prezydenta o wyborze rea li zatora zadania publicznego nie przysługuje 

odwołanie. 

9. Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje $ 1<; w formie wspieram a \.vraz 
Z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich reali zacji. 

VI. Postanowienia końcowe: 
l. W konkursie mogą wzi ąć udzia ł tylko te organizacje, które nie zalegaj ą z zapłatą podatków 
oraz skł adek na ubezpieczenia społeczne. 

2. Gm ina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku nie zlożenia żadnej 
ofe rt y lub gdy żadna ofena nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu. Gmina zastrzega 
sobie również prawo do zmiany planowanej kwoty i zmiany terminu skład ani a ofert . 
Informacj a o uni eważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej Gminy Kędz ierzyn-Koźl e. na stro nie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn

Koźl e w Biuletynie Informacj i Publicznej oraz na tabli cy ogł osze ll Urzędu Miasta 
Kędzi e rzyn-Koźl e . 

3. Złożen i e ofe rt y nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

4. Wysokość przyznanej dotacji może być ni ższa. ni ż wnioskowana w ofercie . W tym 
przypad ku ofe rent będzie m6gł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub będzi e 

m6gł wycofać o re rtę. j ednak nie później niż przed podpisaniem umowy. 

5. Gmina zastrzega sobie mozli wość wyboru jednej lub wielu ofert w ramach ś rodk6w 

finan sowych przeznaczonych na rea li zacj t; zadaJl . 

6. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości . terminu rea li zacji zadania. formy i sposobu 
przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie reali zacji zadania 
publ icznego zostaną określo ne w umowie zawartej z olerentem wył onionym w wyniku 
postępowani a konkursowego. 

7. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia w części lub ca łośc i od umowy 
w przypadku: 
1) podania w ofercie nicprawdziwych danych dotyczących prowadzenia zadania: 
2) wykorzystania przez dany podmiot dotacji ni ezgoclnie z zawartą umową zap isami 
niniej szego ogłoszenia . 

8. Prezydent Miasta może odmówić podmiotowi wyło nio nemu w konkursie przyznania 
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże s i ę. że w dniu podpisania umowy 
podmiot lub jego reprezentanci utrac ili zdolność do czynności prawnych. po zł ożeni u ofe rt y 
zostaną ujawnione nieznane wczcśniej oko li czności podwazaj ące wiarygodność merytoryczną 

lub finansową ofe renta. 



9. Dodatkowych informacji na temat warunk6\v i możl i wości uzyskania dotacj i udziel ają 

pracownicy Wydziału Kultury. Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. 
Piramowicza 32. pokój nr 315 i 318 (II pi ętro). tel. 77 40 34 453. 77 40 34 454. 77 40 34 494. 



Zal,!czni k Nr I do 
Ogloszen ia ot\\artego ~onkursu ofert 

w l.'ł kresic kultur), sztuki , 
ochrony dóbr kultury i tradycji 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

Data i miejsce zlożenia oferty 
(wype ł nia organ admin istracji publicznej) 

OFERTA/OFE RTA WSPÓLNA" 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (-YC H)/ PODMIOTU(-ÓW), O KTÓ RYM 

(-YC II ) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 2~ KWI ETN IA 2003R. 
O DZ I ALALNOŚCl I'OŻYTKU PUllLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. 

z 2010r. Nr 234, poz. 1536) " , 
REALIZACJ I ZA I>A NIA l'UIlLlCZNEGO 

( rodzaj l.'łdania publicznegolI ) 

(tytul zadania publicznego) 

\v okresie od ............................. do ............................ . 

W FORM I E 
POWlł: I(ZENIA REALIZA CJ I ZADANIi\ I'UIJLICZNEGO I \\ Sl' lERAi'o lA REA LI ZACJ I ZA IMN IA 

I' U IłLlCZNEGO ' ) 

PRZEZ 

(organ administracji publicznej) 

s kład 'Ul ;'1 na podstawie pr-L.cpisów działu II rozdzi;'llu 2 ustllwy z dnia 24 kwietnia 20U3r. 
o dzhllnlności pożytku publicznego i o wolonhlriacic 

I. Dane oferenta/oferentów I), J) 

I) naz\\a ........................................... .... ...................... .. ... ... .. ............... ...... .................. .. . . 

2) forma prawna: 4) 

( ) stowarzyszenie 

( ) kośc i elna osoba prawna 

( ) spółd zielnia socjalna 

( ) fundacja 

( ) kośc i e lna j ednostka organizacyjna 

( ) inna ... 



3) numer \\' Krajowym RejestrLe Sądowym. \\ innym rejestrzc lub ewidencj i: S) 

.. ... .. ... ................ .. .. ... .. ................. .. .. ...... .. .. .. .. ................. ... ...... .. ................. .. .. ..................... .. ... .. .. 

4) dn ta wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) 

5) nr NIP: ..... .............................. .. .. .... nr REGON ............ .... ... ....... ................................. ....... . 

6) adres: 

I ll l eJ sCO\VOść : .. ......................... ... ... .. .. .. ... .. ... .... ... ul. : ................ .................... ....... .. ... ... ......... . 

dzielnica lub inna jednostka pomoc nicza: 7) ..•....•..••. . • .. .. .. . .... . ... . .. . ... . .... .. .. ••..•...•.. . •.. . ••. . • .. . ... ... .. . . 

gnl ina: ............ ................... .. .. .. .. ... .. ..... .... ... .. ............. po\via t: H) ••• .. ••• . •••• . ••••• .. •• .. •• 

\\·ojc\\ództ\\·u: ........................ .... ... .. ... .. .. .... ... .. ....................................................... .. . 

kod pocztO\\'): ............................. ..... .... .................... poczta: .... .... ... ............................. ... .... ...... . 

7) te l.: ......................................... .... .... ........................ taks: ... .... .... .................................... ........ . 

e-Inail: .. .. .. .. .. ... ................................................ hup:/! 

8) Illlmer rac hunku bankowego: .... .. .. ............. ........ . . 

naz\\"a banku: ... ................................. .. ...................... ....... . 

9) naz\\ iska i imiona osób upoważn i onyc h do reprezentowania o feren ta/oferen tów 1): 

o) ................................................................................................ ................................. ... .... ... . 

~ •.•••.•••..•• . •••.•••..••.•••.••..••..••• . •. .. .. . ... . ............•........••.•...•..... . ... .. ..............•..................... . .. . .. .. .. . .... . • 

c) .... ... .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. ........ ...... .. .. .. ..... . ... . .. .. .... ....................... .. .. .. ... ... ..... ........ ............................. . 

10) nazwo. adres i te lefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośred n io wykonuj ącej 
zadanie. o którym mowa \.v oferc ie: 9) 

I I ) osoba upo\\ożniono do skladania wyjaśn ictl dotyczących oferty ( i mi ę i nazwisko oraz nr 
telefo nu kontakto\\ego) 

12) prLcdmiot działal nośc i pożytku publiczne '0: 
a) działalność nieodpłatna pot)"tku publicznego 

b) działal ność odplatna pOi} tku publicznego 

13) jeże li oferent/o fcrenci prowadzi/pro\\adzą I' działal ność gospodarczą: 
a) numer wpisu do rejestru przeds i ę biorcó\\< 

b) przedmiot dzi a ł a l nośc i gospodarczej 



II. Infol'"macja o sposobie I'"cpl'"ezcnt llcji ofel'"cntów wobec ol'"gllnu ,ulministnlcji 
publicznej wraz z przytoczeniem podshnvy pr:lwnej 10) 

I. Nazwa zadania 

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do real izacji 

I. Krótka charakteryslyka zadania publicznego 

2. Opis potrzeb wskazujących na komeczność wykonywania zadania publicznego. OpiS Ich 
przyczyn oraz sktuk6w 

3. Opis grup adresat6w zadania publicznego 

4. Uzasadnienie potrzeby dofi nansowania z dotacji inwestycji zwi ązanych z rea li zacją zadania 
publicznego. w szczeg61ności ze wskazaniem, w jaki spos6b przyczyni się to do 
podwyzszenia standard u realizac ji zadania l ! ) 

5. In fo rmacja. czy \V c i ągu ostatnich 5 lat ofe rent/oferenci I ) ot rzymał/otrzymali I) dotację na 
dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem 
inwestycji. kt6re zostaly dofinansowane, organu. który udziel i ł dofinansowania. oraz daty 
otrz 'mania dotac'i 11 ) 



6 Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji 

7 Miejsce realizacji zadania publicznego 

8 Opis poszczególnych dzialml \V zakresie realizacji zadania publicznego 12) 

9 Ił - annonogram 1 ' j 

Zadanie publiczne realizowane w okresie od ................. do .. .. . . .. .. . .......... 

Poszczególne działania w Tennin realizacji Oferent lub inny podmiot 
zakresie realizowane~o poszczególnych działań odpowiedzialny za działania 
zadania publicznego ol ) w zakresie realizowanego 

zadania publicznego 

10. Zakładane rezultaty reali zacji zadania publicznego 

I 



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 
I . Kosztorys ze względu na rod zaj kosztów 

Lp. Rodzaj kosztó\\ Ibl 

I Koszty me1')1or)czne 
18) po stroni e . .... 
(na.olwa ofcrenta ) I q): 

I. . . . . . . . . 
2 ........... .. 

II Koszty obsługi -

zadania publiczncgo, 
w tym koszty 
administracyjne po 
stronie .. . . .. ... . 
(nazwa oferenta )I 'IJ: 
I . .. .. . .. . ... . . . . . 
2 ..... .... .. .... . .... .. .. . 

III Inne koszty, w tym 
koszty \\I) posażcnia i 
promocji po stronie 

(nazwa oferenta ) 19) : 

l. 
2. .. ..... ...... .. .. ... . . 

IV Ogółem : 

c 
o 

E 

2 P d . 'dl fi rzewH1 ywanc zro a lIlansowama za d 
I Wnioskowana kwota dotacji 
2. Sroclki finan sowe wł asne 

N N 

3ma pu Icznego: 

3. Srodki finan sowe z innych źródeł ogółem (środki 
/inansowe wymienione w pkt 3. 1 - 3.3) II) 

3. 1 Wpłaty i opiaty adresatów zadania publicznego I ' I 

3.2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w 
szczegó lnośc i : dotacje z budżetu patlstwa lub budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, fu nduszy ce lowych. 
środki z funduszy strukturalnych) 17) 

3.3 Pozostale 
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i 

........ , ... zl 
.. ... ...... zł 

.... . .... ... zl 

..... ....... zl 

............ zl 

...... .... zl 

............ zl 

. . . ...... . . % 

............ % 
.. ... . ....... % 

... .......... % 

.. . .. . .. .... . % 

... .......... ,210 

........... ;1°1'0 

-I) = 



I praca spoleczna członk6\\ 

5 Ogólem (środki wymienione w pkt 1- 4) .......... .. zł .. . . ..... .. . . % 

J . ' mansowe sro ' I z 111nyc 1 zro c t pu Icznyc . dk· ł . ·d ł br 
Nazwa organu Kwota Informacja o tym. czy Termin rozpatrzenia -

administracji publ icznej środków wniosek (oferta) o w przypadku 
lub innej jednostki sektora (w z ł ) przyznanie środków wniosków (ofe rt) 

finansów publicznych zostal (-a) rozpatrzony nierozpatrzonych do 
(-a) pozytywnie, czy też czasu zlożeni a 

nie zastal (-a) j eszcze niniej szej ofert y 
rozpatrzony (-a) 
TAKlN ł E ł ) 

TAKlN ł E ł ) 

TAKlN ł E ł ) 

TAKlNłE ł ) 

Uwagi. które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorys u: 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 
l . Zasoby kadrowe prLewidywane do wykorzystania przy reali zac' i zadania publiczne 'o 22) 

2. Zasob) rzeczowc ofe renta!o le rClltó\\ 1) przewidywane do wykorz) stania przy reali zacji zadania 
publicznego 2.'1 

3. Dot)'chczasO\\-c doświadcze nia w realizacji zadali publicznyc h podobncgo rodzaj u (ze wskazaniem. 
które z tyc h zadarl reali zowane by/y we \\ spółpracy z admini strac j11 publiczną) 

4. InfonnacJa. czy ofe rent/oferenci przewiduje (-ą) z lecać reali zaCj ę zadania publicznego w 
trybie, o którym mowa w arl. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i 

pożytku publicznego i o wolontariac ie 
~======"-"===""------------------lil 



Oświadczam (-y), że: 
I) proponowane zadanie publiczne \\ całości mieśc i S i ę w zakresie działa l ności pożytku 
publicznego oferenta/o ferem6\\ l ): 

2) \\ ramach składanej ofert) przewidujcm) pobieranie! nie pobieranie l ) opiat od ad resHt6\\ 
zadania: 
3) t" t! c " I) o t! I) o (O)" o o c d d o o eren o lerenCI JCs są zWIązany -1lI TllIllCJSzą OICt1ą o ma ............................... ; 
4) \V zakresie związa nym z otwartym konkursem ofert. w ty, z gromadze niem. 
przetwarzaniem i przckazy\\aniem danych osobowych. a takzc wprowadzeniem ich do 
systemów informatycznych. osoby. których te dane dotyczą. złożyły sloso\\'l1e OŚ\\ iadczenia 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 
10 1. poz. 926. z późn o .an.): 
5) oferent/oferenci I) sk ładaj ący niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/ zalega (-ja) z opłacan iem 

należności z tytulu zobo\\iązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1): 

6) dane określone \\ części ł niniejszej ofert y są zgodne z Krajowym Rejestrem 
S;:!dowym/własc i\\ą ewidencją l ': 
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikac h informacje są zgodne z aktua lnym stanem 
prawnym i fakt ycznym. 

Załączniki: 

lpot.Ipls osob) upo\\at.moneJ lub podpIS) osob upo\\lIlnloo)ch 
do ,,~lad.lol1 ~\\ladC'leo \\ oh II ,mieolu olcrcota.ofcrcnló\1 ") 

Data ........ . . 

I. Kopia aktualnego odpisu z Krajo\\ego Rejestru SądO\\cgo. innego rejestru lub 
ewidencji 24) 

2. \V przypadku wyboru innego sposobu reprezentacj i podmiotów składających ofertę 

wspólną ni ż wyn i kaj ący z Krajowego Rejestru Sądo\\ego lu b innego właściwego 
rejestru - dokument potwierdzający upoważni enie do działania \\ imieniu ofe renta (
ów) 

Poświadczen ie z łoże nia ole rt y 25) 

Adnotacje urzedo\\c 25) 



I I Niepotrzebne skrCŚ li Ć. 
11 Rodt.:ljem zadania jest jedno lub więcej L1darl oJ..reślon}ch w ano 4 ustawy z dnia 24 I-wietnia 2003r. 
o działalności pozytl-u publiczne!;o i o wolontariacie. 
l) Każdy z oferentów składajqqch o fenę wspólną przedstuwiu swoje dane. Kolejni oferenci dołqcLaj:, właścl\\e 
pola. 
~ I Fonna prawna OZnaCL.1 fonm; dzialalności organiL1cji pozarządowej, podmiotu. jednostki organizac}jnej 
ol-reś lona na podst:l\\ic obo\\ iazuj ących przepisów, 1\ sZC7e!;ólnośc i sto\\ arz}szenie i fundacje. osob} pr.m ne 
i Jcdnostl-i organizac}Jne dzialające na podsta\\ie przepisó\\ o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
\\ Rzecz)pospolitcj Polskiej. o stosunku Państwa do inn}ch kościołó\\ i 7wiązkó\\ wyznaniO\\ )ch 
oraz o gl' .. arancjach wol ności sumienia i I\}znania, jeże l i ich cele statuto\\e obejmuja pro\\adLenie działalności 
pożytl-u publicznego, uczniowskie klub} sponO\\e, ochotnicze straże pol .. arne oraz inne. Naleź) zaznaCL)Ć 

odpo\\ iednią formę lub wpisać inną. 
l ) Podać nazwę właściwego rej estru lub ewidencji. 

1>1 W l .. aleinoŚci od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstal. 
7f Osied la, sołectwa lub inna jednostka pomocniCL.1. Wypełnienie nieobo\\iązkowe. NaleL) wypeln ić. jeżeli 
Ladanie publiczne proponowane do real izacji ma być realizo\\ane w obrębie danej jednostki . 
II Nie wypełniać w przypadku miasta stolecznego Warsz.1W) . 
'łf Dot)cz) oddzialó\\ tereno\\}ch. phlcó\\el- i iml}ch jednostcl- organil.1c}jn)ch oferenta Należ) wypełnić. 
Jeżeli zadanie ma być real izo\1 ;Ule \\ obrębie danej jednostki organiL.1c}jnej . 
101 Należy określić. c/y podstawą są zasad) okreś lone \\ statucie. pełnomocniciwo. prokura cZ) lei. inna 
\)odsta\\a. Dot)czy tylko ofert) \\spólnej. 
l) Wypełnić tylko \\ przypadku ubiegania się o dofinansowanie ill\\estycji. 

121 Opis musi być spój ny l. harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej nalei.y wskazać 
dok l:!dny podzial dzi:!l<!!l w ram:!ch realil.1cji zadania publicl.nc!;o mi ędzy składającymi ofertę wspólną. 

1
1

1 W hannonogramie należy pod:!ć tennin) rozpoczęci:! i zakończenia poszczegóhl)ch dLia lań oraz ticzbowe 
okreś len ie skali dziulmi plano\\an)ch prL) realizacji 7 .. 1dania publicznego (tzn. miar adekwatn)ch dla danego 
L1dania publicznego. np. liczba ś\\ iadczeń udzielan)ch t)!;odniO\lo. miesięcznie. liczba adresatów). 
I~ ) Opis zgodn) z kOSZlOI)Sem . 
I ~I Należ) op isać zal-Iadane rezultat) Z<1dania public7.1lego czy będa trwale oraz II jal-im stopniu realizacja 
zadania przyczyni się do roZ\\ iąz.1nia problemu spolecznego lub zlagodzi jego negatywne sl-utki. 
11>1 Należ) uwzględnić wsz)slkie planowane I-oszty. \\ szczególnośc i zakupu uslug, l.1kupu rzecz), 
\\) nagrodzen. 
l?) Dotycz) jedynic wspierania l.'ldania publicznc!;o. 
I~ ) Należy wpisać koszt) bezpośredn io związane z celem realizowanego L1dania public7Jlego . 
I~ f W przypadku ofeny wspólnej kolejni oferenci dol,}c/.'lją do tabeli informację o swoich koszlach, 
10) Należy wpisać kosolty lwiąlanc z obslugą i administracją realizowanego l.1daniu . które związane są 
L \\) konp\'aniem dzialall o charakterze administracyjnym. nadzorczym i kontrolnym, w t} JIl obslugą finansową 

i prawną projektu. 
211 Wypelnienie fa l-ultatywne umoi.liwia za\\arcie w umowie postanO\\ienia. o któl)'lll 1Il0\\a \\ § 16 
ramo\\ego wzoru umowy. stanow iącego zalacznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 15 grudnia 2010r. \\ sprawie wzoru oferty i ramo\\ego wzoru umowy dotycZ<jc}ch realizacji zadan ia 
publicznego oraz v .. zoru sprawozdania z wykonania lego zadania. Dot}cz) jedynie oferty \\spierania realizacji 
zadania publicznego. 
Ul Informacjc o k\\alifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego. oraz 
o k\\alifikacjach wolontarius/.y. W przypadl-u oren) wspólnej naleźy prz)pof7Ądkować 1 ... 1soby I-adro\\e do 
d(,'sponujf!cych nimi oferentów. 
1) Np. lokal, sprzę t, material) . W przypadku oferty wspólnej nulei.y prz)porzadkować zasoby rzeczowe do 
~/,sponujacych nimi oferentÓ\\ . 
• I Odpis musi b)ć zgodny z al-tualn)m stanem fal-t}cznym i prawnym. niezależnie od lego. kiedy zoslał 
w)dan) . 
211 Wypełnia organ adllllllislracji publicznej. 



(p ieczęć oferenta) 

Zalacznik Nr 2 do 
Ogłoszenia OIwanego konkursu ofen 

w 7-,akrcsie kultury, szt uki. 
ochron) dóbr kultUr) i trad)cji 

Kędzienyn-Koźl e, ......................................... . 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU 

Oś\\iadezam (-my). że: 

- nie ub iegam (-my) s i ę o środki finansowe z innych źródel budżetu miasta Kędzierzyn-Koźl e 

na to samo zadanie. 

nie za legam (-my) z platnościam i wobcc gminy Kędzierzyn-Koźle oraz nie zalegam (-my) Z 

płatnośc i ami \\obcc gminnych jednostek organizacyjnych z tytulu lIm6\\ c)'wilno

prawn) ch. 

przcc i\\ ko nam nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepis6w prawa cywilnego. 

(podpis osoby upowaźnionej lub podpi:.y osób upowaźnionyc h 
do sk ładania oś\\iadczcll \\o li \\ imien iu podmiotu) 


