
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 23, 02... 2023 roku 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Gnieźnieńskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku 

Na podstawie aart. 32 ust. I ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(ij. Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 13 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego iwolontariacie (tj. Dz. U. z2022r. poz. 1327 z późn. zm.), uchwały 

Nr LXII/335/2022 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie: 

uchwalenia „,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24kwietnia 2003roku o działalności pożytku 

publicznego io wolontariacie na rok 2023 oraz uchwały Nr LXIV/346/2022 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego zdnia 21 grudnia 2022roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu 

Gnieźnieńskiego na rok 2023, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 

$1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku. 

§ 2. 

Treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego 

w Gnieźnie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu 

Ut 
Piotr GrusZqzynski 
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Na podsławie art. 32 usł. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(ij. Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), uchwały 

Nr LXII/335/2023 Rady Powiału Gnieźnieńskiego z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie: 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 usł. 3 usławy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz uchwały Nr LXIV/346/2023 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2023roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu 

Gnieźnieńskiego na rok 2023 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

OGŁASZAM 

z dniem ......2...... lutego 2023 roku 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych Powiatu Gnieznienskiego 

w zakresie wspierania i upowszechniania kulłury fizycznej i sportu w 2023 roku 

I. Cel konkursu: 

Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych 

Powiału Gnieźnieńskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu. Stworzenie możliwości udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych, 

podniesienie sprawności fizycznej, wdrażanie idei sportowego stylu życia, udział we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez odpowiedni związki sportowe. 

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia trenera lub instruktora sportu. Miejsce i warunki 

prowadzenia szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny sportu. 

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, w tym wskazanie 

rodzaju współzawodnictwa, w którym uczestniczą członkowie klubu, kategorii wiekowych. 

Plan zajęć szkoleniowych należy uwzględnić w harmonogramie realizacji zadania. 

Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych, które będą miały na 

celu podniesienie znaczenia powiatu oraz umożliwienie mieszkańcom udziału 

w wydarzeniach sportowych. 
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Il. Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację 

Zadanie nr 1 

Organizacja imprez sportowych o zasięgu, 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2023 roku 

Termin realizacji zadania: od 20 marca 2023 r.- do 31 grudnia 2023 r. 

Ogólna kwota dotacji przeznaczona 

na zadanie w 2023 roku 1500030 zł 

Minimalny wkład własny 25 % kosztów realizacji projektu 

Kwola dotacji przeznaczona 12 500,00 zł 

na zadanie w 2022 roku: 

Zadanie nr 2 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży biorącej udział we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związki sporłowe w 2023 roku 

Termin realizacji zadania: od 3 lutego 2023 r.- do 31 grudnia 2023 r. 

Ogólna kwota dotacji przeznaczona 

na zadanie w 2023 roku 170 060,60\21 

Minimalny wktad wtasny 25 % kosztów realizacji projektu 

Kwota dołacji przeznaczona 

na zadanie w 2022 roku: 63.000.002 

Zadanie nr 3 

Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych w 2023 roku 

Termin realizacji zadania: od 3 lutego 2023 r.- do 31 grudnia 2023 r. 

Ogólna kwota dotacji przeznaczona 
na zadanie w 2023 roku „4 Z00DOJCEJA 

Minimalny wkład*własny 25 % kosztów realizacji projektu 

Kwoła dołacji przeznaczona 45 000,00 zł 

na zadanie w 2022 roku: 
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VI. 

Podmioty uprawnione do składania ofert 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej 

ustawy. 

. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku do godziny 1530 (liczy się data 

wpływu do urzędu) w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy 

ul. Papieża Jana Pawła Il 9/10 w godzinach pracy urzędu. Oferty powinny zosłać 

dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz rodzajem 

i tytułem zadania publicznego. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną 

lub faksem. 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 

Przy wyborze ofert do realizacji zadań publicznych pod uwagę brane będą: 

1. zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym, 

. znaczenie promocyjne dla Powiału Gnieźnieńskiego oraz zasięg oddziaływania, 

. rzetelność przedstawionego opisu zadania i atrakcyjność proponowanych działań, 

. wartość merytoryczna proponowanego zadania, 

2 

3 

4 

5. posiadany własny wkład finansowy, 

6. posiadane zasoby rzeczowe oraz kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, 

7. dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim i innymi instytucjami, 

8. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, 

9. korzyści płynące dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego z realizacji zadania. 

Wymagane dokumenty 

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym 

z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komiletu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 

24 października 2018 roku w sprawie: wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań. (DZ. U. z 2018r. poz. 2057) 

2. Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się: 

a) wypełnienie druku oferty w sposób czytelny 

b) wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając: 

- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający 

opis planowanych działań, 

- termin realizacji zadania, 

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 

- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

prawidłową realizację zadania, 
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- informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych 

z innych źródeł działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego 

dotyczy zadanie. 

3. Do złożonej oferty należy załączyć: 

- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru 

dotyczących stałusu prawnego i prowadzonej przez niego działalności, (nie 

dotyczy organizacji rejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie), 

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu (nie dotyczy organizacji 

rejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie) - dopuszcza się możliwość 

złożenia jednego egzemplarza stałutu w przypadku składania ofert w różnych 

zadaniach), 

- sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiołu za rok 2022 lub w przypadku 

dotychczasowej krótszej działalności — za okres tej działalności, 

- oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku, 

- oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, 

podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym, 

- imienny wykaz zawodników, uczestników stałych zajęć z podziałem na kategorie 

wiekowe (dotyczy tylko zadnia nr 213), 

- imienny wykaz kadry szkoleniowej (dotyczy tylko zadnia nr 2 i3), 

- inne dokumenty ważne dla złożonej oferty z punktu widzenia oferenta. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu podmiotu składającego ofertę. 

W przypadku złożenia kserokopii załączników: statuty, dokumentu stanowiącego 

o podstawie działania podmiotu, lub innych dokumentów, uprawniony przedstawiciel 

podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność 

z oryginałem wraz z datq i miejscem tego potwierdzenia. Oferta powinny być opatrzona 

datą i pieczęcią oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Za terminowość i prawidłowość 

sporządzenia i kompletność oferty całkowiłą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą 

oferenci. 

VII. Termin i tryb wyboru oferty 

1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

2. W niniejszym otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta 

w poszczególnych zadaniach. 

3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożenie oferty na niewłaściwych drukach, 

oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia 

merytorycznego. 

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dołacji. 
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VIII. 

5. Złożone oferty będq rozpałrywane i oceniane: 

a) pod względem formalnym przez merytoryczny wydział odpowiedzialny za 

realizację zadnia, 

b) pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą 

Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. 

6. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego stanowisko 

dotyczące proponowanego podziału środków na realizację poszczególnych zadań. 

7. Ostateczny wybór najkorzystniejszych ofert oraz decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały. 

8. Od decyzji Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dołacji 

nie ma zastosowania trybu odwoławczego. 

9. Informacje o udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania zostanie ogłoszone 

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

10. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursów. 

11. Zarząd Powiału Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia 

i unieważnienia konkursu bez prawa do odwołania. 

Zasady przyznawania dotacji 

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy: 

1. usławy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), 

2. uchwały Nr LXII/335/2023 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 listopada 2023 roku 

w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie na rok 2023, 

3. usławy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. z 2022 roku, poz. 1634). 

Ogólne warunki realizacji zleconego zadania publicznego 

1. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją 

pozostaną w aktach Starostwa Powiałowego w Gnieźnie i bez względu na okoliczności 

nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani 

po jego zakończeniu. 

2. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy. 

Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest: 

a) akceptacja przez strony postanowień umowy, 

b) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu oferty, w przypadku otrzymania 

dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 

4. W przypadku, gdy przedstawione w ofercie informacje merytoryczne i kalkulacja kosztów 

realizacji zadania będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, Oferenci mogą 

zostać poproszeni przez Komisje Konkursową o dokonanie stosownych uzupełnień. 
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5. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne 

zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego 

w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie, na 

druku zgodnym z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań. (DZ. U z 2018r. poz. 2057). Sprawozdanie należy składać 

osobiście lub za pośrednictwem poczły w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10. 

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać: 

Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10. 

Telefon: 61 424-07-47 

E-Mail: tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl 

i cy Łarządu 

| Sg 

Piotr Gruszcz TISKI 

Przewodnicząc 
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