
BURMISTRZ KOLBUSZOV/EJ

36-100 Kolbuszowa
ul. Obroncow Pokoju 21

Zarzqdzenie Nr 651/21
Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszenia o otwartym konkursie ofert
na zadania zwiqzanezrealiaacja celu publicznego slu24cego rouwoiowi sportu

w Gminie Kolbuszowaw 2022 rokrt

Na podstawie art,7 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz4dzie gminnym lDz.U.
z202l r.,poz.l372j.t./, Ustawy o sporcie 225 czerwca2}lO rokt lDz.lJ.22020 r.,poz.l 133 i.t I

i Uchwaly Nr XII/149I11 Rady Miejskiej zdnia 30 wrze$nia20ll roku w sprawie okreSlenia

warunk6w i trybu finansowania zadania wtrasnego Gminy Kolbuszowa w zalresie tworzenia

warunk6w sprzyjajqcych rozwoj owi sportu

Burmistrz Kolbuszowej, postanawia:

$1. Zatwierdzi6ffeslogloszenia o otwartym konkursie ofert na zadaniazwiqzare zrealizacjaceb,t

publicznego sluz4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowaw 2022 roku poprzez:

Prowadzenie dzialarfi maj4cych na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawQ

warunk6w uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowar w tym:

) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez oryanizacjq zaj96 pilrki siatkowej

mgskiej w Gminie Kolbuszowa w kwocie 2 500 zl,

) Upowslechnianie kultury fizycznq i sportu poprzezorganizowanie zajEl plywania

w Gminie Kolbuszowa, w kwocie 20 000 zl,
) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjg zaj96 Nordic Walking

w Gminie Kolbuszowa w kwocie I 000 zl'
) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez oryanizacjE zajEdtenisa stolowego

w Gminie Kolbuszowa, w kwocie3 000 zl,
) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zq96

lekkoatletycznychw Gminie Kolbuszowa w kwocie 20 000 zl,

D Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzezprowadzenie dzialafimaj4cych na

celu rrpowszechnianie i krzewienie sportu orzpoprawg warunk6w uprawianie

dyscypliny sportowej pitka noZna w r62nych kategoriach:
- pilka nohnakobiet 25 000 zl,
- pilka nohnasenior 2 500 zL,

- grupa Junior, Orlik, Zak,Trumpkaru2l 000 zN.

$2. Wykon anie Zarzqdzenia zleca sig Skarbnikowi Kolbuszowej.

$3. Zaru dzenie wchodziw |ycie z dniem podjqcia.
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Jan Zuba





Burmistrz Kolbuszowej
zsiedzibqw Kolbuszowej ul. Obroric6w Pokoju 21

Oglasza otwarty konkurs ofert na zadtniazwiqzanezrealtzaciq celu publicznego

sluZ4cego rozrvojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na rok 2022,

Biorqc pod uwagg ryzyka i zagroaenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zwiryanej
zrozprzestrzenianiem sig choroby COVID-19 oraz wynikaj4cymi ztego faktu ograniczeniartri,rcalizacja

dzialafi opisanych w ramach projektu z$aszanego do konkursu musi uwzglgdniad spelnianie wszelkich

aktualnych wymagan sanitarnych zwiqzanych zbieaqcq sytuacj4 epidemicznq, zgodnie z obowiqzuj4cymi

i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach okreSlonych

w zwiqzkuz wyst4pieniem stanu epidemii w Polsce.

I. Rodzaj zadaniaoraz wysokoSd Srodk6w publicznychprzeznaczonych na realizacjg tego zadaniaz

WysokoSi 6rodk6w zaplanowanych w budZecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na rcalizacjq celu

pr,ttcrn"go sluZ4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na 2022 rok wynosi l4cznie

99 000 zliprzeznacza sigje na:

warunk6w uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa

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

realizacjg zadania publicznego. Zadanie bgdzie realizowane od podpisania umowy do 30 czefiNca

2022 roku.
Przyznanie dotacji na realizacjE zadania nast4pi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, kt6rego

oferta zostanie wybrana w konkursie nazasadach okreslonych w Uchwale Nr XII/I49111 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.

II. Og6lne warunki realizacji zadafi,
1. Dotacja na zadania zwiqzane z realizaq4 celu publicznego okreslonego jak w pkt. I mohe

w szczeg6lnoSci by6 przeznaczona na pokrycie:
I ) wydatk6 w na realizacj g program6w szkolenia sportowego ;

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

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

5) wydatk6w zwiqzanych z frnansowaniem stypendi6w sportowych oraz Wnagrodzenia kadry

szkoleniowej;
2.lJstala sig, iz maksymalna kwota stypendium pokrywanego z dotacji, nie mohe ptzelrtoczyC 450 zl

brutto miesigcznie.
3. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b

zaanguhowanychwrcalizacjgzadafi publicznych:
1) prowadzqcy,zajgciasportowe - do 60 zl brutto zanie mniej, niZ 60 min.;
2) terapeuci prowadz4cy zajEcia- do 60 zl.brutto zanie mniej, niZ 60 min.;

3) prowadzqcy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 z].brutto zarie mniej, ni? 60 min.;

4) 
- 
inne czynnoSci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cym zalqcznrkdo umowy .

4. OkreSla sig nastgpujqce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czf,onka podmiotu

realizujqcego zadanie publiczne, przyjmowane do rozliczenia wykonania zadania, jako poza{rnansowy

wklad wlasny:
l) prowadzqcy zajEcia sportowe - do 60 zN.brutto zanie mniej, niz 60 min.;
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2) terapeuciprowadzqcy zajEcia- do 60 zl brutto zanie mniej, niz 60 min.;
3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 zlbrutto zanie mniej, ni2 60 min.;

5. Z dotacji o kt6rej mowa w ust. 1 nie mog4 by6 finansowane lub dofinansowane wydatki
ztyitlu:

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

ztzeszone;
4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy,
5) zobowiqzai klubu sportowego z zaciqgniEtej po?yczki, kredytu lub wykupu papier6w

warto 6ci owy ch, or az ko szt6w ob slugi zadluhenia;
6) zobowiqzaf powstatrychprzed dniem udzielenia dotacji.

6. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czgSciowa danego wydatku dwa ruzy
ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczeg6lnoSci:

l) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch fiZrrych 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 bud2etu paristwa w oparciu
oustawg zdnia}4czer:wca20l6r.opodatkuodtowar6wiuslug (Dz.U.2020r.,poz. 106j.t).

3) zakupienie Srodka trwalego z :udzialem Srodk6w dotacji pochodz4cej z budzetu Gminy
Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin rcalizacji okreSla podpisana umowa, nie dlu2ej niz do 30 czerwca 2022 r., do rozliczenia
koszt6w zadaniabEdq,rczpatrywane tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy.
2. Zadaniabgdqrcalizowane narzecz mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, ze szczeg6lnym udziaNem dzieci
irrilodzie?y z Gminy Kolbuszowa
3. Zadanie nie moZe byl rcalizowarLe przez podmiot nie bgd4cy stron4 umowy.
4. Podmioty rcalizujqce zadanie powinny posiada6 niezbgdne doSwiadczenie i spelnia6 wymogi formalne
okreSlone w Uchwale Nr XII/|4glll 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 sprzyjajqcych rozwoj owi sportu.
5. Oferta musi byd zlohona na formularzu okre$lonym w Uchwale Nr XII/149/11 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 30 wrze$nia 2011 roku, w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania
zadaniawlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu.
6. Do oferty nale?y dol1czyl (wymogi formalne):

o oryginal lub uwierzytelnion4 kopig aktualnego odpis z Krajowego Rejestru S4dowego, innego
rejestru lub ewidencji,

o statut,
. kopia dokumentu potwierdzaiqcego zgloszenie w urzEdzie skarbowym sprawozdania finansowego

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

7. 1.W przypadku zaprzestania/ wstrzymania realizacji zadania podmiot jest zobowiqzany w terminie 7
dni poinformowad o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej.
2.Brak powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanie przekazaniatrartsz
dotacji a dotacja przekazana podlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu w jakim
zo staNa pt zekazana wr az z o dsetkami.

IV. Termin i miejsce sktradania ofert:
1 . Termin skladania ofert uplywa z dniem 1 4 stycznia 2022 roku o godz. 1 5,
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2. Ofefiy na\e1y sklada6 w Punkcie Obslugi Klienta Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obroric6w

Pokoju 21.

V. Tryb i kryteria stosowane prry wyborze olert oraz termin dokonywania wyboru ofert:
1. Rozstrzygnigcie konkursu nast4pi w terminie do 7 dni od dnia skladania ofert.

2. OgNoszeiie zawieraj4ce rozstrzygnigcie konkursu ofert zostanie umieszczorLe La tablicy ogloszeri

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

3.Przy ocenie ofert, uwzglgdnid sig bgdzie w szczegllnoSci:
o dopelnieniewymagariformalnych,
o zawartoS6 merytorycznq oferty tj. stopieri zgodnoSci zaproponowanych ptzez Oferenta dzialah

z celem zadania, pomyslowoS6, kompleksowodd proponowanych dzialah, lz;etelny i realny

harmonogram prac, starannoSd i szczeg6NowoSd opisu dziaNai i rcniltat6w wynikaj4cych
z realizacji zadania (0- I 0 pkt),

o budzet zadania tj. ocena kalkulacji koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdno6ci oraz efektywnoSci wykorzystania Srodk6w,

zapewnienie udzialu wlasnych Srodk6w finansowych oruz koszt6w do pokrycia z wkladu

osobo*ego, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczef wolontariuszy na realizacjE zadania

(0-10 pkt),
o potencjal rcalizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe i rzeczowe, w tym Swiadczenia

woloniariuszy i praca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytoryczne kadry tealizujqcei

zadanie (kwalifikacj e),baza sportowa (0-10 pkt),
o grupa docelowa oruz przypuszczalnaliczbaodbiorc6w (0-10 pkt),
o dotychczasowe wykorzystanie przezklub sportowy dotacji zbudhettGminy

Kolbuszowa, w tym rzetelnoSd i spos6b rozliczania.
4. Decyzjg o wyborze oferty podejmie Burmistrz Kolbuszowej w drodze Zarzqdzenia po zasiggnigciu

opinii Komisji Konkursowej . Szczeg6Nowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rczliczenia
zadaniareguluje umowa pomigdzy Burmistrzem Kolbuszowej a podmiotem otrzymuj4cym dotacjg.

YI. Dane osobowe- klauzula informacyjna:
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zleceniodawcg w celu wylonienia
oferenta na zadania rwiqzane z realizacja celu publicznego struZ4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa

w 2022 roku .

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (IJE) 20161679 z dnia27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzkazprzefriarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne

r'ozporuqdzenie o ochronie danych) (Dz.lJrz. UE L 119 204.05.2016, 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 przetwarzane b9d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wylonienia oferenta

na zadania zwiqzane z rcalizacja celu publicznego sluZ4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa
w 2022 roks.
3. Odbiorcami danych osobowych bEda osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie

dokumentacj a konkursowa;
4. Dane osobowe bgdq przechowywane, przez okres 5 lat od dnia wylonienia oferenta rcalizacii celu

publicznego sluZ4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa.
5. Obowi4zek podania danych osobowych bezpoSrednio zwi1zanych z konkursem jest niezbgdny

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



6, Oferent posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych dotyczqcych uczestnik6w zadania;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przedstawionych danych osobowych ;

na podstawie art. 18 RODO prawo Zqdartia od administratora 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 przenoszentadanych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwaruania danych osobowych, gdyL

podstaw4 prawrr4 przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Zleceniodawca i Oferent zobowiqzuje sig zapevtnil 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 obowiqzywania niniejszej umowy peln4 ochrong danych osobowych
oruz zgodnofiO ze wszelkimi obecnymi i przyszNymi przepisami prawa dotycz4cymi ochrony danych
osobowych.
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