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Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
zdniaOł stycznia202l r

BURMISTRZ MIASTA BOGUSZOWA- GORC
działającnapodstawieart,5ust.4pktZ,art. 11ust. 1pktliust.2orazart.73ustawyzdnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pozl.tku publicznego i o wolontariacie (t.l,Dz.IJ, z2020 r.,
poz. l057)J oraz uchwały Nr XXIX/157l20 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnta30
listopada 2020 w sprawie przyjęcia programii współpracy Gminy Miasta Boguszów - Gorce z
organizacjami pozarządo!\rymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku
publicznego w zakresie realizacji zadań pubiicznych na rok ż021 ogłasza otwarĘ konkurs
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dotacji budżelowej na rok
2021 w obszarach:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizyczneji sportu,
2. turysĘki i krajoznawstwa,
3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego,
4. działalnoś ci na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. bezpieczeństwa,
6. ochrony zdrowia.

I. Adresaci konkursu:
Organizację pozarządowe oraz podmioty. o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

II. Forma realizacji zadania:

W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania
przez Gminę Boguszów - Gorce wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego
realtzacji.

III. Wysokość środków na realżację zadań:
Wysokość środkow publicznych przeznaczonych na realizację zadań w obszarach objętych
niniejszym konkursem wynosi łącznie 180 000 złw tym

Obszar
Wysokość środków przeznaczony ch

w roku 202l,

wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i spońu

159 000 zł

turysĘka i krajoznawstwo 3 000 zl

kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury
dziedzictwa kulturowego 5 000 zł
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Obszar
Wysokość środków przeznaczony ch

w roku 2021

działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym

5 000 zł w tym:

uczestnictwa w źyciu społecznym seniorów poprz.e7,

organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów i zajęć
rozwijających zainteresorł,an ia np. muzr cznych,
plastycznych. fbtograticznych, filmorvych" itp..
organizowanie wydarzeń mających na celu
pielęgnowanie lokalnych tradycj i;

fiz}'cznej seniorów:

uczestnictwa w życiu społecznym seniorólv ?oprzeż
organizowanie przedsięwzięć o charakterze
turyStycZnym.

bezpieczeństwo 5 000 zl

ochrona zdrowia 3 000 zł

SUMA 180 000 zł

IV. Rodza j zadań objęĘch konkursem:

l. Konkurs obejmuje zadania ujęte w priorytetowych obszarach dzińań, w których moze
odbywać się współpraca w roku 202I zgodnie uchwałą Nr XXIX/I 57l20 Rady Miejskiej
w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2020 w sprawie Wzyjęcia programu
współpracy Gminy Miasta Boguszów - Gorce z organizacjami pozarządorymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi dztńalność pożytku publicznego w zakresie rea|izacji
zadańpublicznych na rok 2027 takię.iak:

1) Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) prowadzenie szkolenia sportowego zawodników z rożnychdyscyplin sportu;
b) udział zawodników we współzawodnictwie sportowym (organizacjai udziń w zaw-odach,

meczach ligowych i turnie.jach);
c) organizacja imprez sportowych.
ż) Obszar turystyki i krajoznawstwa:
a) organizacja przedsięwzięć o charakterze turystycznym i rekreacyjnym dla mieszkańców

Boguszowa-Gorc.
3) Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury idziedzictwa kulturowego:
a) organizowanie imprez i przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności

i poszerzaniu oferty kulturalnej Boguszowa-Gorc;
b) dofinansowanie wydawnictw np. muzycznych, literackich, fotograftcznych mających na

celu popularyzację i promocje lokalnej twórczości lub/i promocję Gminy Boguszów-
Gorce orazjej walorów;

c) wspieranie i promocja twórczości oraz dzińań lokalno - artystycznych.
4) Obszar działalnościnarzecz osób w wieku emerytalnym:
a) dzińania na rzęcz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

poprzęz organizację Wdarzeń kulturalnych, warsztatów i zajęć rozwijaiących
zaintęresowania np. muzycznych, plastycznych, fotograficznych, filmowych,
itp., organizowanie wydarzeń mających na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji;
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b) działania mające na celu wzrost aktywności fizycznej seniorów;
c) działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów

popr zez organ i zo wani e przed s i ęw zięc o charakterze tury styc zny m.
5) Obszar doĘczący bezpieczeństwa:
a) działanta mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w górach na terenie Gminy

Boguszów-Gorce;
b) doltnansowanie zakupu sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo w górach.
6) Obszar doĘczący wspierania ochrony zdrowia:
a) dzińantamające na celu profilaktykę zdrowotnąorazpromowanie zdrowego stylu życia.
ż. Szczegółowe przedsięwzięcia - zadania, określone pruez oferentów w drodze konkursu

ofert, mogą b"vć realizowane w dowolnych formach, zgodnie z warunkami konkursu,
zapewni aj ąc yc tr ich najw1l ższą skuteczno ść.

3, Wykonanie zatlania odbywa się poprzez realizację zaakceptowanej oferty realizacji
zadanta public;:nego stanowiącej zńącznik do umowy o wsparcie realizacji.zadania.

V. Termin realizacji zadania:

l. Dofinansowanie zadania przez Gminę Boguszów-Gorce (wsparcie realizacji) obejmuje
okres od dnia podpisania umowy do dnia określonego w zawartej trmowie, jednak nie
pożni€1 niż do dnia 3 1 grudnia 2021 roku.

2. Czas ręaltzacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenta zadania.
Należy w nim uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące rcalizacji
zadania.

VI. Warunki realŁacji zadania:

l. Realizatorem zadanta moze być wyłącznie organizacja, która prcwadzi działalność
s tatutow ą zw iązaną z r ealtzacją zadania obj ęte go ko n ku rs em.

2. Wnioskowana maksymalna kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania nie może
przekraczać 85 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadanta:

3. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej I5oń sumy
wszystkich kosztów realizacji zadania, z czego wkład własny finansor.vy musi wynosić, co
najmniej 5 % wartościzadania.

4. Srodki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów,
które:

a) zostaną przewtdziane w ofercie, uwzględnione w zaktualtzowanym zestawieniu kosztów
realtzacji zadania stanowiących zał,ącznlki do umowy,

b) spełniają wymogi racjonalnego, oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi
z zachowanienr zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

c) zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie,
d) będą poparte stosownymi dokumentami,
5. Dotacja nie moze byc przeznaczonana,.
a) zadanta finansowane przez Gminę Boguszów-Gorce z innego tytułu,
b) szkoleniatrenerów, instruktorów,
c) pokrycie defi cytu zręalizow anych wcześniej przedsięwzięć,
d) pokrycie nalezrrości ztytułu opłat i kar umownych nałożonych na organizacje
6. Zadanie objęte ofertą może być realizowane wyłącznie na terenie kraju,
7. Oferent może w trakcie realizacji zadania bez konieczności sporządzania aneksu do

umowy dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu
wydatkow finansowych z dotacji oraz innych środków finansolłych określonych
w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, z zastrzezeniem,
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że dany koszt wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego zostanie uznany
za zgody z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niZż) oń.

8. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zlecęniodawcy
o wszystkich innych niZ uryżej wymienione planowanych zmianach - w tym
w szczegolności dotyczących przesunięć pomiędzy poszczegolnymi pozycjami kosztorysu
wydatków finansowych z dotacji oraz innych środków finansowych powyzej 20 %.

Wprowadzanie takich zmian wymaga akceptacji ze strony Zleceniodawcy i zwarcia
pisemnego aneksu do umowy.

9. Zmtana harmonogramu realizacji zadania niewpływająca na zmianę terminu realtzacjt
zadanta i jego zakresu Tzeczowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
Zleceniobiorca w trakcie rcalizacji zadania publicznego przedstawia pisemną propozycję
zaktualizowanego harmonogramu wraz z uzasadnteniem zmian, w celu akceptacji przez
Zleceniodawcę.

10, Gi-erent posiada niezbędne doświadczenię oraz zasoby do realizacjt zadanl,a będącego
przedmiotem konkursu w tym:

a) zasoby kadrowe - w przypadku zadań. których charakter tego wymaga oferent musi
dy,,sponować zasobami kadrowymi o odpowiednich kił,alifikacjach np. w przypadku
zadań, obejmujących szkolenie sportowe zawodników of-erent musi dysponować osobami
o kwalifikacjach do prowadzenia takiego szkolenia np. trenerami, instruktorami
sportowymi z dziedzin, które obejmuje to szkolenie. W przypadku zadań w ramach,
których organizowane są Wjazdy, wyjścia dla dzięci t młodzięży, wymagane jest aby
opiekę nad nimi sprawowały osoby o kwalifikacjach zgodnych z przepisami prawa;

b) zasoby rzęczowe - w przypadku zadań. których charakter tego wymaga oferent musi
d_l,sponować odpowiednim miejscem i sprzętem do reaiizacji zadania np. w przypadku
zadań obejmujących szkolenie sportowe zawodników miejsce i warunki prowadzenia
szkolenia muszą spełniać wymagania określone dla danej dyscypliny.

1l. Oi-erent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania. Oferty, które zakładają
zlecenie całości lub części realizacji zadania podmiotowi niebędącemu stroną umowy
zostaną odrzucone.

12. Warunklęm zawarcia umowy jest posiadanie przez organizacje rachunku bankowego dla
przyjęcia dotacji.

t3.Zadanie winno byc zrealtzowane z najvnryższą starannością, zgodnie z zawartą umową
otaz obowiązującymi standardami i przepisami prawnymi, w zakresie opisanym
w ofercie. Podmiot, realizując zadanie, zobowtązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnta
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwtązku z przetwarzanlęm
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.IJrz. UE L 119
z 04,05,2016, str. 1), ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień
publicznych oraz ustawy o f,tnansach publicznych.

14. Odbiorcy programów muszą być informowani o f,rnansowaniu zadania ze środków Gminy
Boguszów - Gorce zgodnie z zasadamt określonymi w umowie.

1 5 . Oferent zobowiązany j est do złożenia sprawozdania z części lub całości realizacji zadania
publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożltku Publicznego z dnia24 paździemika 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), Na prośbę
Zleceniodawcy oferent zobowiązany będzie do dołączenia do sprawozdania zestawienia
faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego zgodnię z wzorem
ustalonym przez Zleceniodawcę.
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16. Wszystkie stwierdzone uchybienia w
ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i
zadania zlecone.

VII. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji narealizację w/w zadań określają przepisy:
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozltku publicznego i o wolontariacie;
ustawa zdnia 27 sierpnia ż009 r. o finansach publicznych.
O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz lnne
podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działairrości pozl,tku publicznego i o wolontariacie,
które prowadza działalność statutową w obszarach zadań, na których realtzacje wnioskują.
Złożenie ofeńy nie j est równoznac zne z prz\,,znaniem dotacj i.
Wysokość dotacji moze być niższa od wirioskowanej w ofercie. W talŁim przypadku
oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadanta
poptzez dostarczenie aktualizacji odpov,,iednio harmonogramu działań, kalkulacji
przewidywanych kosztów realizacji zadania. opisu zadania, opisu poszczegolnych działań,
opisu zakładanych rezultatów lub rezygnacja zjego realizacji.
Kwoty ptzeznaczone na realizację zadań mogą ulec również zmniejszeniu. w przypadku
stwierdzenla, że zadania te mozna zręalizo;vać mniejszym kosztem, wysokośc środków
przeznaczonych na realizację zadań w danvm obszarze będzie ntższa od sumy środków
wynikających z złożonych ofeft, złożonę oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta
lub zaistnieje koniecznośc zmniejszenia budzetu Gminy w części przeznaczonej na
realtzację zadań z ważnych przyczyn niemozliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia
konkursu.

6. Warunkiem przekazanta dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej,

VIII. Warunki skladania ofert:

l. Oferta powinna zostac złożona wg wzoru określonego w załącznlku ff 1 do
rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnla 24
paździemtka 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realtzacjt zadań publicznych otaz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) - wzór oJerty stanowi załqcznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia.

2. Wzór oferty dostępny jest również w Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach,
ul. Waryńskiego 10 (II piętro), 58-370 Boguszów-Gorce.

3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r, o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferta moze być złożona wspólnie ptzez dwie lub więcej organizacji i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia})}3 r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie z art. 74 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

5. W przypadku obszarów: turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziędzictwa kulturowego, działalności na rzecz osob w wieku emerltalnym,
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia - oferent może złożyc maksymalnie jedną ofertę
w danym obszarze.

6, W przypadku obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oferent
może złożyc maksymalnie jedną ofertę w zakresie prowadzenie szkolenia sportowego
zawodników z rożnych dyscyplin sportu i udziału zawodników we współzawodnictwie
sportowym (organizacj a i udział w zawodach, meczach ligowych i tumiej ach) oraz

realizacjt zadań zleconych wpływają na ogólną
prz.vdzie|aniu środków finansowych na kolejne

1.

a)
b)
ż,

a

4,

5,.
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maksymalnie jedną oferlę w zakresie organizacji imprez sportowych.
7 , Oferta powinna zostac podpisana ptzez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,

zgodnie z wpisem do KRS, innego rejestru i ewidencji.
8. Oferty wtaz z załącznikami złożone na nieprawidłowych drukach, złożone po terminie lub

podpisane przez osoby nieupowaznione zostaną odrzucone zprzyczyn formalnych.
9. Oferla powinna byc złożonawraz z następującymi załącznikami:
l) oświadczenie oferenta o:
a) zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego i akceptacji zawartych w nim zasad.
b) o posiadaniu rachunku bankowego i jego o numerze oraz o zobowlązaniu oferenta do

utrzymania tego rachunku, nie krócej niZ do dnta zaakceptowania przez Gminę Miasto
Bo guszów-Gorce sprawozdania końcowego,

c) o danych osób upowaznionymi do podpisania umowy w imieniu oferenta,
d) o ptzestrzęganiu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z clłńa

27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony osob ftzycznych w związku z pr.zetwarzaniem
danych osobowych i w sprarł,ie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (ogolnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L i 19
z04.05,201ó, str. l)

- wzór stąnowi załqcznik nr ] do niniejszego ogłoszenia;
2) oświadczenie oferenta o kwalifikowalności VAT - wzór stanowi załqcznik nr 2 do

n i n i ej sze go ogl oszenia:
3) aktualny odpis właściwego rcjestru lub odpowiednio lvyciąg z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym);

4) aktualny statut organizacj|'
5) w przypadku zadań z obszaru wspierania i upowszechniania kultury ftzycznej i sportu

z zakresu prowadzenia szkolenia sportowego zawodnikow z rożnych dyscyplin spońu
i udziału zawodników we współzawodnictwie sportowym (organizacja i udział
w zawodach, meczach ligowych i tumiejach), do oferty na\eży dołączyc wykaz
planowanych do objęcia w roku ż020 grup szkoleniowych v""raz z informacją o liczbie
zawodników objętych szkoleniem w ramach danej grupy oraz informacją czy dana grupa
szkoleniowa uczestntczy \,v zorganizowanym współzawodnictwie sportowl,m.
W przypadku nowych grup jcszcze nię funkcjonujących a planowanych do objęcia
szkoleniem w wykazie należy umieścić stosowną informację wraz z adnotaĄą
o planowanej do objęcia szkoleniem liczbie zawodników w ramach nowej grupy
szkoleniowej.

10. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów naleĘ opatrzyc je
poświadczeniem zgodności z oryginałem, z podpisami upowaznionych osób.

l l. Treść ogłoszenia oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Boguszowa - Gorc - www.bip.boguszow-gorce.pl orazna stronie
internetowej Bo guszowa - Gorc www.boguszow- gorce.pl.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę wtazz dokumentami należy składać drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach, Plac Odrodzenia I,58 - 370 Boguszórv -
Gorce, do dnia 01 luty 2021 r. do eodz. 10:00.

2. W przypadku przesłania oferty wIaz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do
Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach,

3. Oferty należy składać w zamkrriętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres
oferenta (lub wyrazną pieczęć firmową) oraz dopisek ,,otwarty konkurs ofert na realtzację
zadań publicznych w ramach dotacji budzetowej na rok 20żI" ze wskazaniem zakrcsu
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zadania publicznego, którego oferta doty czy .

4. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

X. Zasadyo tryb i kryteria wyboru ofert.

1 . Oferty będą rozpatrywane z uwzględnieniem następujących kry{eriów:
l) spełnienia wymogow formalnych;
2) zgodności zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorl.tetami określonym

w konkursie;
3) mozliwości realizac.ji zadaniapublicznego ptzęz oferenta w tym:
a) doświadczenia w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodz:ł,iem zadania na

r ealizację. które gc,, o ferent wnio skuj e,
b) zasobów osobowi,ch, rzeczowch, finansov\Tch oferenta, które będą wvkorzystane przy

realtzacji zadania,
4) prawidłowego, racjonalnego i oszczędnego kalkulowania kosztów;
5) jakości ofefty, reajności wykonania zakresu rzeczowęgo zadania w tym:
a) uzasadnienia potrzeby realizacji zadania,
b) spójności opisu realizacji zadania, planu i harmonogramu działań oraz kaikulacji kosztów

r ealizacji zadani a pub l i czne go,
c) zgodności założollych rezultatów z celami zadania oraz ogłoszeniem o konkursie, ich

realnośc i sposób nronitorowania;
6) llczby mieszkańcór,v Boguszowa-Gorc objętych zadaniem, w przypadku zadań z obszaru

wspierania i upow,szechniania kultury fizycznej i spońu z zakresu prowadzenie szkolenia
sportowego zawociników orM udziału zawodników we współzawodnictwie sportowym
przy przyznawani,-i dotacji będzie brana pod uwagę liczba zawodników araz liczba grup
szkoleniowych ,w tym liczba grup szkoleniowych objętych regularnym
współzawodnictwem sportowym otaz poziom, na którym dane grupy szkoleniowe będą
brały udział we współzawodnictwie sportowym;

7) wagi, rangi realizowanego zadania;
8) okresu realizacji zadania (zadaniejednorazowe, zadanie trwające regularnie);
9) udział środkow finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źrodęł na

realtzację zadanta
l0)rzetelności i terminowości rozliczenia oraz efektów uzyskanych w realizacji zadań

w okresie wcześnie.jszym (o IIe zadania były zlecane).
2. Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Karta oceny oferty stanowi załącznlkNr 4 do niniejszego ogłoszenia.
4, Braki formalne, w szczególności braki wymaganych dokumentów określonych

w rozdziale VIII lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują
odrzuceniem oferty. W wyjątkowych, uzasadnionych przez oferenta przypadkach
dopuszcza się uzupełnienie przez oferenta dokumentów.

5. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Boguszowa - Gorc, który dokonuje wyboru ofert,
słuzących realtzacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład
Komisji Konkursowej określa w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Boguszowa * Gorc.

6, Komisja koŃursowa może wystąpić do oferenta o dodatkowe informacie mogące mieć
istotne znaczenie dla oceny oferty.

7. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zmieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Boguszowa - Gorc - www.bip.boguszow-gorce.pl, na stronie
internetowej Bogrtszowa - Gorc www.boguszow-gorce.pl ofaz na tablicy ogłoszeń
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w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.
9, Oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o przyjęciu oferty do realizacji lub jej

odrzuceniu oraz o kwocie przyznanej dotacji.
l0. Burmistrz Boguszowa - Gorc zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków

i kosztów reaIizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania
w przyjętych ofertach.

l1. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

XI. Informacja o zadaniach publicznych z obszarów obję§ch niniejszym konkursem
zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim.

l. Na dzień ogłaszania konkursu w roku 20ż1 nię zostały jeszcze zlecone do realizacji
zadania publiczne z obszarow objętych niniejszym konkursem.

2. W roku poprzednim tj. 2020 zostały zlecone do realizacji następujące zadania publiczne
z obszarów objętych niniejszym konkursem:

lł'ykaz zadgń z obszarów objęlych niniejszllm konkursem zleconych do realizacji w roku 2a20

Nazwa zadania publicznego

Obszar wspierania i upowszecltniania kultury Jizycznej_

l

L

2

ULKS,,Jastrząb"
Boguszów- Gorce

ul. Waryńskiego l0
:8-370 Boguszów - Gorce

UdziaI zawodników we wspólzawodllictwie
spofiow) m (organizacja i udzial
w zawodach, meczach ligowych

i tumiejach)

9 800 zł

Wysokość przyznanych
środków publicznych

Stowarzyszenie Grupa
Biegowa Dzikowiec

ul. Kusocińskiego l8/2
58-370 Boguszów - Gorce

Ijczniowski klub karate
Shinkyokushinkai OBl

ul. 1-go Ma|a 105

Bieg górski pod Dzikowcem ,,Dzika
Trzynastka"

Organizacja zajęć sportowych i udział
w współzawodnictwie w dyscyplinie karate

Shinkyokushin

4 200 zł

8 000 zł

Sportowy Heros
ul. Olimpijska l

58-37l Boguszów-Gorce

Ludowy Zapaśniczy Klub
Sportowy Heros
ul. Olimpijska l

58-37l Boguszów-Gorce

XV Międzynarodowy Turniej Heros Lady
Open w zapasach kobiet

l0 000 zł

Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach i

udział we wspólzawodnictwie sportowym
l0 000 zł

Szkółka Piłkarska,,Szczyt"
Boguszów - Gorce
ul, Kusocińskiego l

)8-370 Boguszów - Corce

Szkolenie zawodników w rożnych grupach
wiekowych w zakresie piłki noznej

,,,:d*".
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łYykaz zaduń z obszarów objęqch niniejszym konkułsem zleconych do realizacjł w roku 2020

Nazwa zadania publicznego

klub piłkarski

,,Córnik Gorce"
u0.0limpijska 1

58-37l Boguszów- Gorce

piłka nozna dla wszvstkich 49 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy
KNA DZlKOWIEC

ul. Sortowa 1

58-372 Boguszów-Gorce

Organizacja zajęć sportowych z zakresu
narciarstwa zjazdowego dla dzieci i młodzleży

Biegaj z nami lokalnymi ściezkami cykl
treningów dla dzieci z Boguszowa-Gorc

Obszar ochrony z.clrow ia

. "l2 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy
_.Akademia A ktvwności"o ,.Akademia Aktywności"
ul. Kooernika 7 58--]7l

l0

ul. Kopernika7,58-37l 8 000 zł

Boguszów-Gorce

Razem obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej l53 000 zł

Obszar turyslyki i krajoznawstwa

ZHP Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6 50-082 Wrocław

Hufi ec Ziemi Wałbrzyskiej
u|. Przemysłowa l6
58-300 Wałbrzych

Na harcerskim szlaku 3 000 zł

3 000 zł

ZHP Chorągiew Dolnośląska
ul. Nowa 6 50-082 Wrocław

l l 
Hufiec Ziemi Walbrzyskiej

Boguszów-Gorce Moja mała Ojczyzna

ul. Przemysłowa l6
58-300 Wałbrzvch

Razem obszar kulturyo sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa ku|turowego

Obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym nie zlecano zadań publicznych w roku 2020.

Obszar bezpieczeństwa

|2
ochotnicza straż pożarna

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na
ul. Strazacl(a l5

58-370Boguszów-Gorce obszarachgórskichw Boguszowie-Gorcach
5000 zł

Razem obszar turystyki i krajoznawstwa

obszar kultury, sztuki, ochruny dóbl kulłury i dziedzictwa kultułowego

/d*"

W obszarze ochrony zdrowia nie zlecano zadańpublicznych w roku 2020



Nazwy organizacji, którym
zostały przy z\^ne dotacj e

na realizację zadania
publicznego w roku 2020

Nazwa zadania publicznego

Wykaz zadań z obszarów objęĘch niniejszslm konkutsem zleconych do rculizacji w roku 2a20

Wysokość przyznanych
środków publicznych

RAZEM WSZYSTKIE OBSZARY 164 0O0 zl

XII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji podmioir-r lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza
Boguszowa - Gorc z przyczyn opisanych .vqyżęj, zarezerwowane środki mogą być
przęznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje
umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Boguszów - Gorce a wnioskodawcą.

3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy jest wyłącznie zawarta umowa.
4. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu

udzielane są ptzez pracowników Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie - Gorcach
(II piętro, telr.74 842 11 07 węw.22).

Boguszów-Gorce, o7 sĘcznia 2027 r.

Burmistrz
Osoba Pełniqca Funkcję

Burmislrza Migsta Bogus;zowa Gorc

fu,ł"ywń
Krzysztof Kumorek

DYREKTOR
Centwn Obsługi ;{F,i ntlą1,} :\

w Boguszon,tp-G_łł,,] i-lcii

2Aęśb
Maieszka żśłb


