
ZARZĄDZENIE  NR 1/2010
BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. 

z dnia 07 stycznia 2010r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp.  
na 2010 rok

Na  podstawie  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/259/2009 Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp. z  dnia  30  listopada  2009  roku  w  sprawie   rocznego  programu  współpracy  Gminy  Książ  Wlkp. 
z organizacjami  pozarządowymi,  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zarządzam, co następuje: 

§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w Gminie Książ Wlkp. w roku 2010 następujących zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1) Zadanie Nr 1 – Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach dla mieszkańców Gminy Książ 

Wlkp. – w szczególności: szkoleń sportowych, zajęć sportowo rekreacyjnych, organizowanie obozów 
rekreacyjnych  i  sportowych,  udziału  zawodników  regionalnych,  ogólnopolskich 
i międzynarodowych zawodach sportowych,

2) Zadanie Nr 2  – Organizowanie i  współorganizowanie  imprez rekreacyjno-sportowych na terenie 
Gminy Książ Wlkp. – w szczególności: rozgrywek, turniejów, mistrzostwa miasta i gminy w sportach 
indywidualnych  i  grach  zespołowych,  festynów,  spartakiad,  imprez  na  szczeblu  międzygminny 
i międzynarodowym. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  w/w zadań wynosi 58.000,00 zł. 
3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania na zasadzie udzielania dotacji. 
4. Warunki realizacji zadania określi umowa. 

§ 2.
Zasady przyznawania dotacji:
1) dotacje przyznaje się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i  o  wolontariacie (Dz.  U.  Nr  96,  poz.  873 ze  zm.),  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) oraz uchwałą Nr XXXVI/259/2009 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 
z dnia  30 listopada  2009  roku  w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  Gminy  Książ  Wlkp. 
z organizacjami  pozarządowymi,  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,

2) dotacje  przyznawane  będą  z  uwzględnieniem  zasady  pomocniczości,  suwerenności  stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3.
Terminy i warunki realizacji zadania:
1) termin realizacji  zadań ustala się od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 31 grudnia 

2010r.,
2) w konkursie brać mogą udział podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 4.
Terminy i warunki składania ofert:
1) oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 

grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji  zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 



o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd 
Miejski  w  Książu  Wlkp.,  ul. Stacha  Wichury  11a,  63-130  Książ  Wlkp.  w zamkniętych  kopertach 
opatrzonych numerem i nazwą zadania, w ramach którego oferent zamierza realizować swoją ofertę 
oraz oznaczeniem składającego, w terminie do dnia 19 lutego 2010r.,

2) do oferty należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający status organizacji:

- aktualny wypis z KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg 
z ewidencji lub odpowiednio w przypadku stowarzyszeń zwykłych wyciąg z rejestru stowarzy
szeń zwykłych prowadzonego przez starostę (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), lub
-  w  przypadku  organizacji  działających  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  do 
Kościoła  Katolickiego  wymagany będzie  zaświadczenie  o  osobowości  prawnej  oraz  upowa
żnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii  i  zaciąganiu zobowiązań finansowych lub 
dekret powołujący kościelną osobę prawną, lub
- w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie 
pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze 
wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakre
sie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami prze
znaczonymi na  realizację  zadania  (w tym rozliczenia  uzyskanej  dotacji),  o którego dofinan
sowanie stara się jednostka organizacyjna,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2009r., lub  w przypadku krótszej działalności – za 
okres dotychczasowej działalności,.
W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przed 31 marca 2010 roku, a podmiot nie sporządził 
jeszcze sprawozdania finansowego za 2009 rok należy dołączyć sprawozdanie finansowe za rok 
2008. Gdy projekt uzyska dofinansowanie z budżetu Gminy Książ Wlkp., podmiot zobowiązany jest 
dostarczyć,  niezwłocznie po sporządzeniu,  sprawozdanie finansowe za 2009 rok.  Sprawozdanie 
finansowe powinno składać: się z trzech elementów: 1/ bilansu, 2/ rachunku zysków i strat albo ra
chunku wyników, 3/informacji  dodatkowej.

c) aktualny statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają 
jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli,

d) w przypadku stowarzyszenia zwykłego należy dołączyć uchwałę lub inny dokument potwierdzający 
skład osobowy władz stowarzyszenia,

e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera – w przypadku wskazania partnera w pkt V.1 oferty.
Kopie  wymaganych  załączników,  o  których  mowa  wyżej,  powinny  być  potwierdzone  za  zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
3) oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 5.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Oferty 

ocenia Komisja Konkursowa, powołana oddzielnym zarządzeniem przez Burmistrza Książa Wlkp., która 
dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

a) zgodność oferty z warunkami konkursowym,
b) merytoryczna  wartość  oferty  (atrakcyjność  oferty,  sposoby  promocji  zadania

i popularyzacji sportu),
c) możliwości  realizacji  zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, 

wykwalifikowana kadra trenerska),
d) ocena  kalkulacji  kosztów  realizacji  zadania  (przejrzystość  i  szczegółowość  kalkulacji, 

zaangażowanie środków pozabudżetowych),
e) dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
f) ilość uczestników i beneficjentów zadania,
g) zasięg przedsięwzięcia.

2) realizacja zadania lub jego części może zostać powierzona więcej niż jednemu podmiotowi,



3) zawarcie umowy nastąpi w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia i wyboru ofert.

§ 6.

Informacja o konkursie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie ogłoszenia na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Książu Wlkp., a także w prasie lokalnej.

§ 7.

W 2009 roku Burmistrz Książa Wlkp. w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  udzielił  wsparcia  finansowego  następującym 
organizacjom: 

a) Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA, w kwocie 1 000,00 zł,
b) Gminny Szkolny Związek Sportowy, w kwocie 10 000,00 zł,
c) Klub Sportowy „Pogoń Książ Wlkp.”, w wysokości 31 500,00 zł, 
d) Stowarzyszenie Amatorskie Zespoły Sportowe „Klasa W”, w kwocie 11 500,00 zł. 

§ 8.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Książ Wlkp. 

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


