
Burmistrz Kolbuszowej
zsiedzibqw Kolbuszowej ul. Obroric6w Pokoju 21

Oglasza otwarty konkurs ofert na zadania zwiqzanezreahzaci4 celu publicznego

slui4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2021.

Bior4c pod uwagg ryzyka i zagroaenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zwi4zanej

zrozprzestrzenianiem sig chtroby 
-COVIO-1q 

oraz wynikajqcymi ztego faktuograniczeniami, realizacja

dzialinopisanych w ramach projektu zglaszanego do konkursu musi uwzglgdniad spelnianie wszelkich

aktualnych wymagari sanitarnych zwiqzinych zbiehqcqsytuacj4 epidemicznq, zgodnie z obowiqzuj4cymi

i systematycznie- aktualizowanymi przepisami o ograriczerriach, nakazach i zakazach okreSlonych

w zwiqzkuz wyst4pieniem stanu epidemii w Polsce.

I. Rodzaj zadania oraz wysoko5d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg tego zadaniaz

WysokoSd Srodk6w zaplanowanych w budZecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na rcalizacjg celu

putli"rn.go sluz4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na 2021 rok wynosi l4cznie

25 000 zliprzeznacza sigje na:

warunk6w uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa

Okres realizacji umowy, wysokoSd prryznanych Srodk6w dla zloLonych ofert okreSli umowa na

realizacjg zadinia publicznego. Zadanie bgdzie realiZowane od podpisania umowy do 31 grudnia

2021 roku.
Przyznanie dotacji na realizacjg zadania nast4pi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, kt6rego

oferta zostanie wybrana w konkursi e na zasadach okreSlonych w Uchwale Nr Xllll4glll Rady Miejskiej

w Kolbuszowej i dnia 30 wrzesnia 2011 roku, w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania

zadaniawlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sportu.

II. Og6lne warunki realizacji zadafi,
1. Dotacja na zadania zwiqzane z realizacj4 celu publicznego okreSlonego jak w pkt. I mo2e

w szczeg6lnoSci by6 przeznaczorua na pokrycie :

1) wydatk6w na rcalizacjE program6w szkolenia sportowego;

2) wydatk6w ztytulu zakupu sprzgtu sportowego;
3) koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego i utrzymania tych

obiekt6w,
5) wydatk6w zwiqzxtych z frnansowaniem stypendi6w sportowych oruz WrLagrodzenia kadry

szkoleniowej;
2. Okresla sig naitgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzefi os6b

zaangalowanychwrealizacjEzadahpublicznych:
1) prowadzqcy zajgcia sportowe - do 50 zf.brutto zanie mniej, niZ 60 min.;

2) terapeuciprowadzqcy zajgcia- do 50 zl brutto zanie mniej, niZ 60 min.;

3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 50 zl brutto zanie mniej, niZ 60 min.;

+; 
- 
inne czynnoSci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanvm kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik do umowy .

3. Okresla siE nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlonka podmiotu

realintjqcego zadanie publiczne, przyjmowane do rozliczenia wykonania zadania,jako pozafinansowy

wklad wlasny:
1) prowadzqcy zajgciasportowe - do 50 zNbrutto zanie mniej, niZ 60 min.;
2) ter apeuci pr ow adzqcy zqEcia - do 5 0 zl brutto za nie mniej, niz 60 min. ;
3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 50 zt brutto zanie mniej, niz 60 min.;



4. Z dotacji o kt6rej mowa w ust. 1 nie mog4 byi finansowane lub dofinansowane wydatki
z tytulu:

1) wyplaty wynagrodzeri dla zawodnik6w lub dzialaczy klubu sportowego;
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
3) zaplaty kar, mandat6w i innych oplat sankcyjnych nalo2onych na klub sportowy lub osoby w nim

zrzeszone;
4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy,
5) zobowi1zah klubu sportowego z zaciqgniQtej po?yczki, kedytu lub wykupu papier6w

warto Sci owy ch, or az ko szt6w ob slug i zadhhenia;
6) zobowiqzari powstalych przed dniem udzielenia dotacji.

5. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czg6ciowa danego wydatku dwa razy
ze 6rodk6w publicznych. Podw6j nym fi nansowaniem j est w szczeg6lnoSci :

1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch r62nych projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, bqdL innych Srodk6w
publicznych wsp6lnotowych lub krajowych,

2) sfinansowanie lub refundacja koszt6w podatku VAT ze Srodk6w budzetu Miasta i Gminy
Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze Srodk6w budzetu paristwa w oparciu
o ustawg z dnia}4 czewca20l6 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 2020 r., poz. 106j.t).

3) zakupienie Srodka trwalego z tdziaNem Srodk6w dotacji pochodz4cej z btdzetu Gminy
Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego 6rodka trwalego.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji okresla podpisana umowa, nie dluZej niz do 31 grudnia 2021 r., do rozliczenia
koszt6w zadaniabgd4 rozpatrywane tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy.
2. ZadaniabEdqrealizowane narzecz mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, ze szczeg6lnym udzialem dzieci
i ml.odzieZy z Gminy Kolbuszowa.
3. Zadanie nie moZe byd rcalizowane przez podmiot nie bgd4cy stron4 umowy.
4. Podmioty realizurjqce zadanie powinny posiada6 niezbgdne do5wiadczenie i spelniai wymogi formalne
okreslone w Uchwale Nr XII/I49lll Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 wrzeSnia 2011 roku,
w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie

tworzenia warunk6w sprzyjaj1cych rozwojowi sportu.
5. Oferta musi byd zlohona na formularzu okreSlonym w Uchwale Nr XII/149/11 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 30 wrzesnia 2011 roku, w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania
zadaniawlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu.

6. Do oferty nalely dotqczyd (wymogi formalne):
o oryginal lub uwierzytelnion4 kopig aktualnego odpis z Krajowego Rejestru S4dowego, innego

rejestru lub ewidencji,
o st&tut,
o kopia dokumentu potwierdzajQcego zgloszenie w wzgdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),
o zestawienie uczestnik6w (wg deklaracji uczestnictwa),

7. l.W przypadku zaprzestania/ wstrzymaria realizacji zadania podmiot jest zobowiqzany w terminie 7

dni poinformowai o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej.
2.Brakpowiadomienia o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanieprzekazaniatransz
dotacji a dotacja przekazana podlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu w jakim
zo staNa przekazana wr az z odsetkami.

IV. Termin i miejsce skladania ofert:
1. Termin skladania ofert uplywa z dniem 15 pa1dziernika2}2l roku o godz. 15.

2. Oferty nale?y sklada6 w Punkcie Obslugi Klienta Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obroric6w

Pokoju 21.
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V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

1. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 7 dni od dnia skladania ofert.

2. Ogloszenie-zawieraj4ce rozstrzygnigcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogloszeri

wlJriqdzieMiejskim, na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl oraz www.kolbuszowa.pl.

3.Przy ocenie ofert, uwzglgdnid sig bgdzie w szczeg6lnoSci:

o dopelnienie wymagat'r formalnych,
o zawartos6 merytorycznq oferty tj. stopieri zgodnoSci zaproponowanych przez Oferenta dziaNah

z celem zadania, pomyslowo56, kompleksowoS6 proponowanych dzialah, rzetelny i realny

harmonogram prur, starannoSi i szczeg6lowoS6 opisu dzialafi i rezultat6w wynikaj4cych

z realizacji zadania (0- 1 0 pkt),
o budzet zadania tj. ocena kalkulacji koszt6w rcalizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, ocena celowo6ci, oszczgdnoSci oraz efektywnoSci wykorzystania Srodk6w,

zapewnienie udzialu wlasnych Srodk6w finansowych oruz koszt6w do pokrycia z wl<\adtt'

orlbo*"go, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczef wolontariuszy na tealizacig zadania

(0-10 pkt),
potencjal realizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe i rzeczowe, w
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytoryczne

zadanie (kwalifikacj e),baza sportowa (0-10 pkt),

grup a do cel owa oruz pr zy puszczalna liczb a o dbi orc 6w ( 0 - 1 0 pkt),

dotychczasowe wykor zy stanie przez klub sportowy dotacj i z budhetu Gminy
Kolbuszowa, w tym rzetelnoS6 i spos6b rozliczania.

4. Decyzjg o wyborze oferty podejmie Burmistrz Kolbuszowej w drodze Zarzqdzenia po zasiggnigciu

opinii Komisji Konkursowej. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rczliczenia

zadaniareguluje umowa pomigdzy Burmistrzem Kolbuszowej a podmiotem otrzymuj1cym dotacjg.

VI. Dane osobowe- klauzula informacyjna:
1. Klauzula informacyjnaz art. 13 RODO do zastosowania ptzez Zleceniodawca w celu wylonienia

oferenta na zadania rwi1zane z realizacja celu publicznego sluZ4cego rozrvojowi sportu w Gminie Kolbuszowa

w 2021 roku .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ftzycznych w zwiqzkttzprzetwaruaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne

rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE L ll9 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujg,

2e:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w lJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej jest:

Burmistrz Kolbuszowej; ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest Pani: Lucyna Wyka,

ul. Piekarska 1 5,3 6- 1 00 Kolbuszowa, e-mail : rodo@kolbuszowa.pl.
Dane osobowe przetwarzarle bgd4 na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu wylonienia oferenta

na zadania zwi4zane z realizacja celu publicznego slu24cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa

w 2021 roku.
3. Odbiorcami danych osobowych bEda osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie

dokumentacj a konkursowa;
4. Dane osobowe bgd4 przechowywane, przez okres 5 lat od dnia wylonienia oferentatealizacji celu

publicznego sluz4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa.-5. 
Obowi4zek podania danych osobowych bezpoSrednio zwiqzanych z konkursem jest niezbqdny

w celu wylonienia najlepszego oferenta ubiegaj4cego sig o dotacje zbudhetu Gminy Kolbuszowa.

6. Oferent posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotyczqcych uczestnik6w zadania;

tym
kadry

Swiadczenia
rcalintjqcej

a

a



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przedstawionych danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo h1dania od administratoru ograniczenia przetwarzania danych
osobowych zzastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
7. Nie przysluguje Oferentowi:

w zwiqzkuz art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszeniadanych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie arl. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyZ

podstaw4 prawn4 przetwarzarria danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Zleceniodawca i Oferent zobowiqzlje sig zapewnil przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z powszechnie obowi4zuj4cymi przepisami, w szczeg6lnoSci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia l0
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
9. Wykonawca zapewni w okresie obowi4zywania niniejszej umowy peln4 ochrong danych osobowych
oraz zgodno5d ze wszelkimi obecnymi i przyszlymi przepisami prawa dotycz1cymi ochrony danych
osobowych.

Kotsuszowtt


