
Zarządzenie Nr S.0050.0202.2013
Burmistrza Radlina

z dnia 18 listopada 2013r.

w sprawie: ogłoszenia Konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Radlin w dziedzinie
                     kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa
                     kulturowego oraz ochrony zdrowia w 2014 roku.

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
BRM.0007.070.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie: 
programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Burmistrz Radlina

zarządza co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się Konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Radlin w dziedzinie:
       a) kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
       b) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
       c) ochrony zdrowia.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Radlin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do
Zarządzenia Nr S.0050.0202.2013
Burmistrza Radlina
z dnia 18 listopada 2013 r.

Burmistrz Radlina na podstawie art.13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 
ogłasza Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Radlin w dziedzinie: kultury 
fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony 
zdrowia.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 
2  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne podmioty wymienione w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.).

I. Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży
§ 1

1. Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wspieraniem 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży.
2. Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:
1) prowadzenie szkolenia sportowego, w tym: zapewnienie przygotowanej pod względem 
merytorycznym kadry szkoleniowej, organizację zawodów sportowych, turniejów oraz imprez 
rekreacyjnych,
2) zakup niezbędnego do procesu szkoleniowego sprzętu sportowego, organizację zgrupowań 
sportowych, w tym: zapewnienie transportu, pobytu, kadry wychowawczo-opiekuńczej, wynajęcia 
obiektów potrzebnych do realizacji programu pobytu, udział w zawodach, w tym: zapewnienie 
transportu, pobytu uczestników i opiekunów, pokrycie opłat związanych z udziałem w zawodach,
3) organizowanie imprez, zawodów popularyzujących sport i rekreację oraz zasady rywalizacji 
sportowej, animację lokalnego ruchu sportowego.

§ 2
Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty działające statutowo w powyższych obszarach.

II. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
§ 3

Celem konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin związanych
z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:
1) organizacja imprez kulturalnych, organizacja wystaw, koncertów i działań interdyscyplinarnych, 
festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji,  wystaw tematycznych, warsztatów, w tym 
propagujących regionalne tradycje oraz innych wydarzeń o charakterze społecznym,
2) organizacja wydarzeń prezentujących działalność organizacji pozarządowych, przygotowywanie 
i wydawanie publikacji o tematyce społeczno-kulturalnej, a także innych materiałów np. film, 
prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.,
3) innych przedsięwzięć w zakresie aktywności kulturalnej mieszkańców Miasta oraz animacji 
życia kulturalnego, działania na rzecz mieszkańców Radlina w obszarze objętym konkursem.

§ 4
Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty działające statutowo w powyższych obszarach.

III. Ochrona zdrowia
§ 5

Celem konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych Miasta Radlin związanych z ochroną i 



promocją zdrowia, w tym organizacja imprez prozdrowotnych, wdrażanie programów 
prozdrowotnych i edukacyjnych.

§ 6
Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty działające statutowo w powyższych obszarach.

IV. Postanowienia konkursu
§ 7

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, które są proponowane do realizacji w terminie
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 8
1. Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży Miasto Radlin 
przeznacza kwotę 450 000,00 zł.
2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Miasto Radlin 
przeznacza kwotę 75 000,00 zł.
3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia Miasto Radlin przeznacza kwot 3 000,00 zł.

§ 9
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 10 grudnia 2013 roku 
oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru  sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 
poz. 25), w Kancelarii Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15 (decyduje data wpływu).
2. Informacje dotyczące wymaganej dokumentacji:
1) Prawidłowo wypełniony formularz oferty powinien być podpisany przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym 
dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym 
imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub 
określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
2) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do 
oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń
i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, 
należy dokonać właściwego wyboru. 

3. Oferta powinna zawierać informacje określone w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie, 
którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania 
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania 
pochodzących z innych źródeł.
4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Organizacja jest 
zobowiązana zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 10% wartości zadania określonej
w ofercie.
6. Wkład własny mogą stanowić: środki finansowe własne, środki z innych źródeł, w tym wpłaty



i opłaty adresatów zadania publicznego oraz podany kwotowo wkład osobowy, w tym praca 
społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

§ 10
1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) poprawność formalna wniosku,
2) zgodność z celami konkursu,
3) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
4) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania,
5) ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot składający 
ofertę będzie realizować zadania publiczne,
6) planowany przez podmiot składający ofertę udział środków finansowych własnych lub środków 
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
7) planowany przez podmiot składający ofertę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków,
8) w przypadku gdy podmiot (wnioskodawca) współpracował w przeszłości z  Miastem Radlin, 
ocenie podlegać będzie rzetelność poprzednio realizowanego zadania, jak też poprawność
i terminowość rozliczenia.
2. Przy rozpatrywaniu ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, dodatkowo 
brane będą pod uwagę:
1) ilość grup wiekowych (treningowych), ilość zawodników ćwiczących, 
2) wyniki uzyskane we współzawodnictwie sportowym,
3) warunkiem otrzymania zlecenia realizacji zadań określonych w §1 ust.2 pkt 1 jest organizowanie 
tych zadań w obiektach stanowiących własność Miasta Radlin.
3. Koszty personelu nie mogą stanowić więcej niż 30% przekazanej umową dotacji.

§ 11
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej.
2. Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Radlina najpóźniej do 
dnia 17 grudnia 2013r.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący lub 
wyznaczony członek Komisji.
4. Zasady działania Komisji  określa Uchwała nr  BRM.0007.070.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z 
dnia 29 października 2013 roku w sprawie „Programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2014.”
5. Ocena ofert jest dwuetapowa: ocena formalna i merytoryczna.
6. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miasta 
Radlin. O brakach formalnych oferent zostaje powiadomiony drogą pisemną. W przypadku gdy 
oferent nie uzupełni oferty lub dokona tego po terminie wskazanym w piśmie, oferta zostanie 
uznana za niespełniającą kryteriów formalnych i nie będzie podlegać dalszej ocenie.
7. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa.
8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
9. Nie będą rozpatrywane oferty:
1)nieczytelne lub złożone po terminie,
2) nie zawierających zapisów określonych ustawą jak również niniejszym ogłoszeniem.
10. Po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta Radlin, o której mowa  w ust. 1, informacja o 
rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana niezwłocznie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin;



2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin www.um.radlin.pl;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin.

§ 12
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2013r.

§ 13
Podmiot realizujący zadanie będzie umieszczał informacje o jego finansowaniu ze środków 
budżetowych Miasta Radlin, oraz logotyp Miasta Radlin, w materiałach informacyjnych i 
prasowych dotyczących realizacji zadania.

§ 14
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)
2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia 
umowy jest korekta kosztorysu.
3. Dotacja może być wydatkowana dopiero po podpisaniu umowy na realizację zadania 
publicznego.

§ 15
1. Na zadania określone w § 8 w roku 2013 wydatkowano łącznie kwotę 504 955,00 zł z podziałem 
na następujące zadania:
1) Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży Miasto Radlin 
przeznacza kwotę 430 000,00 zł.
2) Na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Miasto Radlin 
przeznacza kwotę 72 000,00 zł.
3) Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia Miasto Radlin przeznacza kwot 2 955,00 zł.

2. Na zadania określone w § 8 w roku 2012 wydatkowano łącznie kwotę 497 500,00 zł z podziałem 
na następujące zadania:
1) Na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży Miasto Radlin 
przeznacza kwotę 425 000,00 zł.
2) Na realizację zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Miasto Radlin 
przeznacza kwotę 70 250,00 zł.
3) Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia Miasto Radlin przeznacza kwot 2 250,00 zł.


