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Zarzqdzenie Nr 5/23
Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 09 stycznia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia tresci ogloszenia o otwartym konkursie ofert
na zadania zrniqzanezreahzacia celu publicznego slu24cego rozwojowi sportu

w Gminie Kolbuszowa w 2023 roku

Na podstawie art. 7 ust. I pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz4dzie gminnym
1D2.U.2023.40 tj..l, Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2OlO roku lDz.tJ.2022.l5g9 tj.l
i Uchwaly Nr XII/149I11 Rady Miejskiej z dnia 30 wrzeSnia20ll roku w sprawie okreSlenia
warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia
warunk6w sprzyjaj1cych rozwojowi sportu

Burmistrz Kolbuszowej, postanawia:

$1. Zatwierdzi|ttese ogloszenia o otwartym konkursie ofert na zadaniazwiqzane zrealizacjace1o
publicznego sluZ4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2023 roku poprzez:

Prowadzenie dlzia\afi maj4cych na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawg
warunk6w uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa, w tym:

F Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzezorganizacjgzajEdpilkisiatkowej
mgskiej w Gminie Kolbuszowa w kwocie 2 500 zl,

F Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzezorganizowanie zajEtplywania
w Gminie Kolbuszowa, wkwocie 20 0OO zl,

) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjgzajgd Nordic Walking
w Gminie Kolbuszowa w kwocie 2 000 zl,

F Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjg zajg| tenisastolowego
w Gminie Kolbuszowa, w kwocie 2 O0O zl,

F Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzezorganizowanie zajg1
lekkoatletycznychw Gminie Kolbuszowa w kwocie 20 oo0 zl,

D Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzezprowadzenie dzialairmaj4cych na
celu upowszechnianie i krzewienie sportu orazpopraw1 warunk6w uprawianii 

-

dyscypliny sportowej pilka nohnaw r6Znych kategoriach:
- pilka noiLnakobiet 25 000 zl,
- pilka nohna senior 60 000 zl,
- grupa Junior, Orlik, Zak,Trampkarz25 000 zt.

$2. Wykon anie Zaruqdzeniazleca sig Skarbnikowi Kolbuszowej.

$3. Zarzqdzenie wchodziw Lycie z dniempodjgcia.

c*_q\





Burmistrz Kolbuszowej
z siedzibqw Kolbuszowej ul. Obroric6w pokoju 2 1

Oglasza otwarty konkurs ofert na zadaniarvviqzanezrealwac!4 celu publicznego
sluZ4cego rozwojowi sportu w Gminie Korbuszowa na rok 2023,

I. Rodzaj zadania oraz wysoko5d Srodk6w publicznychprzeznaczonych na realizacjg tego zadlania:

Wysoko5i Srodk6w zaplanowarrych w budZecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na rcalizacjg celu
publicznego sluz4cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa na 2023 rok wynosi l4cznie
156 500 zliprzeznacza sigje na:

warunk6w uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa

Okres realizacji umowy, wysokoSd przyzn^nych Srodk6w dla zlotonych ofert okresli umowa na
realizacjg zadania publicznego, Zadanie bgdzie realizowane od podpisania umolyy do 30 czerwca
2023 roku.
Ptzyznanie dotacji narcalizacjE zadania nast4pi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, kt6rego
ofe-rta-zostanie wybrana w konkursie nazasadaih okreslonych w Uchwaie Nr XIIZ|+b/11 Rady trrti..1rti..1
w Kolbuszowel z dnia 30 wrzesnia 2011 roku, w ,p.uwie okreslenia warunk6w i trybu finansowania
zadaniawlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie twoizenia warunk6w sprzyjaj4cych rozwojowi sportu.

II. Og6lne warunki realizacji zad.afi.
1' Dotacja na zadania zwiqzane z realizaqq celu publicznego okreslonego jak w pkt. I moze
w szczegllno6ci by6 przezrraczona na pokrycie:

1) wydatk6w narcalizacjg program6w szkolenia sportowego;
2) wydatk6w z tytulu zakupu sprzgtu sportowego;
3) koszt6w organizowaniazawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego i utrzymania tych

obiekt6w,
5) wydatk6w zwi}zanych z finansowaniem stypendi6w sportowych oraz wtagrodzenia kadry

szkoleniowej;
2' Ustala sig, iz maksymalna kwota stypendium pokrywane go z dotacji, nie mo2e przekroczy1 450 zl
brutto miesigcznie.
3' okreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b
zaangahowanychwrealizacjEzadafi publicznych:

l) prowadzqcy zajEcia sportowe - do g0 zlbrutto zaniemniej, niZ 60 min.;
2) terapeuciprowadzqcy zajgcia- do g0 zlbrutto zaniemniej, niz 60 min.;
3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 80 zlbrutto' zanie mniej, ruz 60 min;4) inne czynnoSci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualn-ie, w op*.ig o stawki

zaakceptowanewzaktualizowanymkosztorysiezadania,stanowi4cymzal4cznikdo*o*y.
4' okreSla si9 nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza iub czlo*a poarniotu
rcalizuj}cego zadanie publiczne, przyjmowane do rozlicienii wykonania zidania,jako pozadnansowy
wklad wlasny:

1) prowadz}cy zajgciasportowe - do g0 zlbrutto zaniemniej, niz 60 min.;
2) terupeuciprowadzqcy zajgcia- do g0 zrbrutto zaniemnie;, niz 60 min,;
3) prowadzqcy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 80 z-lbruuo zanie mniej, niz 60 min.;5' z dotacji o kt6rej mowa w ust. 1 nie mogQ by6 finansowane lu6' dofinansowane wydatki

ztylulu:
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

ZTZESZONE;

4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy,
5) zobowiqzai klubu sportowego z zaciqgnigtq po1yczki, kredytu lub wykupu papierow

warto S ci ow y ch, or az ko szt6w obslugi zadluLenia;

6) zobowi4zafr powstalych przed dniem udzielenia dotacji'

6. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czgsciowa danego wydatku dwa razy

ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczeg6lnoSci:

1) sfinanso*uni. lub refundacja tego samego wydatku w ramach dwoch t62nych projekt6w

wsp6lfinansowanych ze Siodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, bqdL innych Srodk6w

publicznych wsp6lnotowych lub kraj owych,

2) sfinansowanie iub 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 dniaO1 cierwca2Ol6 r, o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 2020 r., poz. 106j.t)'

3) zakupienie Srodka trwalego z udiiil.em Srodk6w dotacji pochodz4cej z budzetu Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacii tego Srodka trwatrego.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji okresla podpisana umowa, nie dluzej ni? do 30 czerwca 2023 r., do rozliczenia

koszt6w zadaniabgda,rozpfiry*u-t" tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy'

2. ZadaniabEdqrealizowane narzeazmieszkafic6w Gminy Kolbuszowa, ze szczegolnym udzialem dzieci

i mlodzie|y z GminY Kolbuszowa.
3. Zadanie nie moZe by(, teahzowaneprzez podmiot nie bqd4cy stronq umowy'

4. podmioty realizqqie zadaniepowinny posiada6 niezbgdne doswiadczenie i spelniad wymogi formalne

okreslone w Uchwale Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 wrzeSnia 2011 roku,

w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowanii zadania wlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie

tworzenia warunk6w sptzyj ai qcych ro zwoj owi sp orlu'

5. oferla musi by6 i+oionu na formularzu okreslonym w Uchwale Nr XII/149I11 Rady Miejskiej

w Kolbuszowej z dnia 30 wrzeSnia 2011 roku, w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania

zadanrawlasnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunk6w sptzyjajqcych rozwojowi sportu'

6. Do oferty nalely dolqczyt, (wymogi formalne):

o oryginal lub uwieizytelnion4 kopig aktualnego odpis z Krajowego Rejestru S4dowego, innego

rejestru lub ewidencji,
o statut,
o kopia dokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie w urzgdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

o zestawienie uczestnikow (wg deklaracji uczestnictwa),

7. 1.W przypadku zaprzestania/ wstrzym ania realizacir zadania podmiot jest zobowi4zany w terminie 7

dni poinformowai o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej'

2,Brakpowiadomi"rriu o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanie ptzekazania transz

dotacji a dotacla przekazana podlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu w jakim

zo sta\a przekazana wr az z o dsetkami.

IV. Termin i miejsce skladania ofert:
1. Termin sktadania ofert uplyw a z dniem 25 stycznia 2023 r:okr'r o godz' I 5 '

2. oferty nale1y sklada6 w iunkcie obstugi Klienta Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej ul. obrofc6w

Pokoju 21.

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 umieszc zone rLa tablicy ogloszeri
wUtzgdzie Miejskim, na stronie internetowej www.bip.kolbuszowa.pl oraz www.kolbuszowapl.
3.Przy ocenie ofert, uwzglgdnid siE bgdzie w szczeg6lno$ci:

o dopelnienie wymagan formalnych,
o zawatto66 merytorycznq oferty tj. stopieri zgodnodci zaproponowanych przez Oferenta dzialaiz celem zadania, pomyslowoSi, kompleksowoS6 prop-orro*urrych'dziaNart, rzetelny i realny

harmonogram prac, starannoS6 i szczeg6lowoS6 opiiu dziaNah i rezultatlw wynikaj 4"yriz realizacji zadania (0- 1 0 pkt),
o bud2et zadania tj. ocena kalkulacji koszt6w rcalizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdnoSci oraz efektywnoSci wykorzystania Srodk6w,
zapewnienie udzialu wlasnych drodk6w finansowych oraz koszt6w do pokrycia z wkladu
osobowego, w tym pracy spotrecznej czlonk6w i Swiadczeri wolontariu t4, iu ,"itiru"1g zadania
(0-10 pkt),

o potencjal tealizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe i rzeczowe, w tym Swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytory czne kadry realizt$qcej
zadanie (kwalifi kacj e), b aza sportowa (0 - I 0 pkt),

. grupa docelowa oruz przypuszczalnaliczbaodbiorc6w (0-l 0 pkt),o dotychczasowe wykorzystanie przezklub sportowy dotacji riudz"uGminy
Kolbuszowa, w tym rzetelnoS6 i spos6b rozliczania. 

-

a' pgcyzjq o wyborze oferty podejmie Burmistrz Kolbuszowej w drodze Zarzqdzenia po zasiggnigciu
opinii Komisji Konkursowej. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia
zadaniareguluje umowa pomigdzy Burmistrzem Kolbuszowej a podmiotem otrzymuj4cym dotacjg.

VI. Dane osobowe- klauzula informaryjna:
l' Klauzula informacyjnaz art. 13 RoDo do zastosowania przez Zleceniodawca w celu wylonienia
oferenta na zadania miqzane z realizacja celu publicznego slu24cego roavojowi sportu w Gminie Kolbuszowaw2023 rcku.

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 tozpotzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2016 /67g z drua 27
kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqziizprietwwzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przeplyvru takich danych oraz uchytnia dyrektywy gs4aryip (og6lne
tozpotz1dzenie o ochronie danych) (Dz,lJrz. UE L lI9 z 04.052016, str. ly, dalej ,,RODO,,, informujg,
2e:

1' Administratorem danych osobowych 
.pr.r"lyur_ryych w urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej jest:

Burmistrz Kolbuszowej; ul. obro6c6w pokbju 21,36-100 Kolbuszowa
2' Inspektorem ochrgny danych osobowych w Gminie Kolbuszowa jest pani: Lucyna Wyka,
ul. Piekarska 1 5,36- I 00 Kolbuszowa, e-mail : rodo@kolbuszowa.pl.
Dane osobowe ptzetwarzang b9d4 na podstawie art. 6 ust. 1 lii. c RoDo w celu wylonienia oferenta
na 

-zadania 
zwiqzane z tealizacja celu publiczrLego slu24cego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa

w 2023 roku.
3' odbiorcami danych osobowych bEda osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie

dokumentacj a konkursowa;
4' Dane osobowe bgd4przechowywane, przez okres 5lat od dnia wylonienia oferentarcalizacji celupublicznego sluzQcego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa.
5' obowiQzek podania danych osobowych bezpoSrednio zwiqzanych z konkursem jest niezbgdny
w celu wylonienia najlepszego oferenta ubiegaj4cego sig o dotacje z budzetu Gminy Kolbriszowa.6. Oferent posiada:

na podstawie art. 15 RoDo prawo dostgpu do danych osobowych dotyczqcych uczestnik ow zadania;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przedstawionych i*i"i, osobowych ;na podstawie art. 18 RoDo prawo Zqdania od administratoru ograniizenia przetwaruania danych

osobowych zzastrzezeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 1g ust. 2 RoDo;



7. Nie przysluguje Oferentowi:
w zv,nqzkuiurt. tl ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych o-sobowych;

prawo do przenoszeniadanych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art.21 RObO prawo-sprzeciwu, wobec przetwaruania danych osobowych, gdyL

podstaw4 prawn4 przetwatzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit' c RODO'
g. Zleceniodawca i oferent zobiwiqzuje sig zapewni6 przetwaruanie danych osobowych zgodnie

z powszechnie obowiqzuj4cymi przepisami , w szczeg6lnoSci z przepisami RODO oraz ustawy z dnia l0

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

9. Wykonawca zapewni w Lkresie obowiqzywania niniejszej umowy pelnq, ochronq danych osobowych

oraz zgodnos1 ze wszelkimi obecnymi i' przyszNymi pizepisami prawa dotycz4cymi ochrony danych

osobowych.

Buxttttsr

Zuba
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