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UCHWAŁA NR 218/2020
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Na podstawie art. 11 ust 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U.2020.1057t.j.) oraz Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr IX/71/2020 w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021, Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury
fizycznej i sportu w 2021 r.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Madej Awiżeń

Wiceprzewodniczący Zarządu

Małgorzata JędrzejewskaSkrzypczyk

Etatowy Członek Zarządu

Piotr Marchewka

Członek Zarządu

Ryszard Niebieszczański

Członek Zarządu

Małgorzata Kanecka
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Załącznik do uchwały Nr 218/2020
Zarządu Powiatu Kłodzkiego
z dnia 16 grudnia 2020 r.
OGŁOSZENIE
Na
podstawie
art. 11 ust. 1 i 2
oraz
art. 13 ustawy
z dnia
24 kwietnia
2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza
otwarty
konkurs
ofert
na
realizację
zadań
publicznych
powiatu
kłodzkiego
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
1. Cel konkursu:
Powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania
kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Rodzaje zadań objętych konkursem:
a) propagowanie i rozwój sportu szkolnego poprzez organizację powiatowego
i współzawodnictwa sportowego szkół - powierzenie realizacji zadania,

systemu

rozgrywek

b) promocja systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację sportowych zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów w szkołach dla których powiat jest organem prowadzącym - powierzenie
realizacji zadania,
c) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, wspieranie działań sportowych na poziomie powiatowym
i regionalnym - wsparcie realizacji zadania,
d) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań sportowych promujących powiat wsparcie realizacji zadania,
e) wspieranie klubów sportowych uczestniczących w sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży na poziomie
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - wsparcie realizacji zadania.
f) wspieranie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, promujących kulturę fizyczną oraz propagujących
zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu - wsparcie realizacji zadania.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 202Ir. wynosi 176.000 zł (słownie:
sto siedemdziesiąt sześć tysięcy zł).
4. Zasady przyznawania dotacji:
a) zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze zm.),
b) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
c) realizacja zadania konkursowego odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadań
lub w formie wsparcia realizacji zadań konkursowych,(dla zadań c- f)

( dla zadań a i b )

d) w przypadku realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wniesienia minimalnego
finansowego wkładu własnego w wysokości 10 % wszystkich środków finansowych (należy rozumieć przez to
środki własne lub z innych źródeł),
e) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa
zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem, a zleceniodawcą.
5. Termin realizacji zadań: od 18 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
6. Wymogi formalne:

a) złożenie oferty wymaga obowiązkowo posiadania konta w serwisie witkac.pl,
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- serwis jest dostępny pod adresem https://witkac.pl
- instrukcja zakładania konta stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia pn.: „Instrukcja tworzenia konta w systemie
witkac.pl",
- szczegółowe zasady obsługi kreatora składania wniosków określone zostały w załączniki nr 2 do ogłoszenia
pn.: „Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków",
b) złożenie oferty przez uprawniony podmiot, uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz
podmioty
wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia
24 kwietnia
2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) złożenie oferty podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie
z dokumentami określającymi sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami, a w przypadku ich braku wymagane są
czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,
d) oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych zadań,
e) zgodność oferty z zadaniami konkursowymi określonymi w pkt 2 oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól
1 rubryk w ofercie.
7. Miejsce i termin składania ofert:
a) ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 15 stycznia
2021 r. do godz. 15.00.
b) po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować wraz z potwierdzeniem jej złożenia, następnie
podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Oferenta i złożyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs
ofert KFS" i opatrzoną nazwą oferenta za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze obsługi klienta pok.
8 w Starostwie Powiatowym, ul. Okrzei 1, 57- 300 Kłodzko, w terminie do 15 stycznia 2021 r. do godz.
15.30,
(w przypadku przesłania oferty drogą pocztową ojej przyjęciu decyduje data wpływu do urzędu
w wyznaczonym terminie).
8. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
a) uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia
pisemnej umowy z oferentem,
b) oferent przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego
w Kłodzku przy ul. Okrzei 1:
- kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji,
- oświadczenie o dysponowaniu
rachunku,

na cele realizacji zadania rachunkiem bankowym z podanym numerem

c) ponadto w przypadku przyznania kwoty innej niż wnioskowana oferent zobowiązany jest do aktualizacji
w systemie Witkac opisu poszczególnych działań, harmonogramu oraz kalkulacji przewidywanych kosztów
realizacji zadania, dokumenty te należy wydrukować i wraz z potwierdzeniem złożenia w systemie,
niezwłocznie złożyć w Biurze Obsługi Klienta,
d) w toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania w wysokości do 30%,
f) procentowy
udział
kwoty
dotacji
w całkowitych
kosztach
zadania
publicznego
wykazany
w sprawozdaniu z wykonania zadania uważa się za zachowany jeżeli nie zwiększy się o więcej niż 50 punktów
procentowych w stosunku do wartości określonej w umowie,
g) po
zakończeniu
zadania
z wykonania zadania.

zleceniobiorca

zobowiązany

jest

do

złożenia

sprawozdania

9. Kryteria i tryb wyboru oferty:
a) złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową
powołaną przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego,
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b) Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert i przedstawi Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wykaz
ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji,
c) ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem następujących kryteriów :
1. zawartość merytoryczna oferty (od 0 do 20 pkt) , w tym :
- atrakcyjność i jakość proponowanych fonu realizacji,
- liczba uczestników i zasięg oddziaływania społecznego,
- rzetelny plan i realny harmonogram poszczególnych działań,
- efekty i znaczenie promocyjne dla powiatu kłodzkiego,
- cykliczność, trwałości, perspektywy kontynuacji, spójność ze strategiami powiatu,
2. ocena finansowa oferty (od 0 do 10 pkt), w tym:

- rzetelny budżet, przejrzysta kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wielkość dofinansowania z innych źródeł,
- wysokość wkładu własnego,
3. ocena organizacyjna oferenta (od 0 do 10 pkt), w tym:
- możliwość realizacji zadania przez oferenta, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie,
- osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
- dotychczasowa współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku,
- właściwe i terminowe rozliczanie dotacji z lat poprzednich,
d) maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 40,
e) decyzję o wyborze oferty i wysokości dofinansowania ostatecznie podejmuje Zarząd Powiatu Kłodzkiego
w formie uchwały,
f) wyniki zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej
w Kłodzku, w BIP oraz na stronie internetowej powiatu.

w siedzibie

Starostwa

Powiatowego

10. W 2020 r. w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
udzielono 31 dofinansowań na kwotę 174.000 zł.
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia
10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych. W przypadku przetwarzania danych
osobowych
beneficjentów
oraz
osób
zaangażowanych
w realizację projektu, Oferent zobowiązany jest posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która
zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach
realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Powiatu ewaluacji.
Klauzula informacyjna dot. RODO znajduje się na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego.
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