Zarządzenie Nr 01/2021
Prezydenta Miasta Nowego Sącza
z dnia04 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru „Kultura fizyczna”
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), zarządza
się, co następuje:
§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert z obszaru „Kultura fizyczna”, na zlecenie realizacji
następującego zadania publicznego: Prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza
Lokalnego Ośrodka pn. „Kibice Razem 2021” – Program Ministra Sportu i Turystyki.
2. W ramach niniejszego konkursu dotowane będzie przedsięwzięcie polegające na realizacji
działań edukacyjno-informacyjnych oraz zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych
zjawisk w sporcie poprzez:
1) prowadzenie na terenie miasta Nowego Sącza lokalnego ośrodka pn. „Kibice Razem”

oraz wszelkich działań służących realizacji „Programu Ministra Sportu i Turystyki
KIBICE RAZEM dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych
w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata
2019-2021” wprowadzonego decyzją Nr 46 Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 września 2018 r., funkcjonującego pięć dni w tygodniu przez minimum 4 godziny
dziennie, z uwzględnieniem wymaganego w każdym tygodniu dyżuru w sobotę lub
w niedzielę.
2) zatrudnienie osoby koordynującej działalność w/w ośrodka, w celu zapewnienia

codziennego i bezpośredniego kontaktu z kibicami oraz koordynacji działań ośrodka
w zakresie realizowanego zadania,
3) prace edukacyjno-informacyjne polegające na bezpośrednim i codziennym kontakcie

z kibicami, zmierzające do zminimalizowania predyspozycji do stosowania przemocy
fizycznej i przekonań o charakterze rasistowskim wśród kibiców,
4) aktywizacji

kibiców w kierunku działania na rzecz środowiska lokalnego,
w szczególności organizowania zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez
sportowych, promowania kulturalnego kibicowania, zwalczania negatywnych zachowań,

5) pracę medialną polegającą na współpracy z przedstawicielami mediów w celu tworzenia

pozytywnego wizerunku kibica sportowego, bezpieczeństwa na stadionie i kulturalnego
kibicowania,
6) zapewnienie zajęć w Klubie Kibica dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
7) opracowanie rocznego raportu z działalności, ze szczególnym uwzględnieniem efektów

podjętych działań w odniesieniu do założeń programu, o którym mowa w pkt. 1.

§2
Na realizację zadań, o których mowa w §1 przeznacza się łączną kwotę: 78 000 złotych
(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
§3
1. W konkursie, o którym mowa w §1 mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), których cele
statutowe są zgodne z zakresem wnioskowanego zadania publicznego, przy czym jeden
podmiot może aplikować do konkursu z maksymalnie jedną ofertą realizacji zadania
publicznego.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz 1057).
3. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji zadania,
z wyłączeniem wydatków o charakterze inwestycyjnym.
§4
1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 4 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2. Wnioskowane zadanie może być adresowane wyłącznie do mieszkańców Nowego Sącza lub
w uzasadnionych przypadkach – zespołów młodzieżowych z siedzibą w Nowym Sączu
(niezależnie od adresu zamieszkania ich członków) oraz uczniów i studentów sądeckich
szkół, a także dzieci uczęszczających do sądeckich przedszkoli.
3. Realizacja zadania publicznego określonego w §1 nastąpi w formie zlecenia wykonania
zadania publicznego.
4. Zlecone zadania realizowane będą na warunkach określonych w umowie o powierzenie lub
wsparcie realizacji zadania publicznego.
5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego według aktualnego wzoru obowiązującego na dzień składania sprawozdania
w terminie określonym w umowie realizacji zadania publicznego.
§5
1. Termin składania ofert ustala się na okres od 4 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r.
2. Oferty należy składać w terminie określonym w § 5 ust. 1 , osobiście w Biurze Obsługi
Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz (pok. nr 9) lub
przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz (liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) z dopiskiem
na kopercie „OTWARTY KONKURS OFERT – kultura fizyczna (BAO)”.
3. Dopuszcza się możliwość składania ofert za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej.

4. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu do Spraw Pożytku publicznego z dn. 24.10.2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
5. Oferta winna być podpisana i opieczętowana pieczęcią imienną przez osobę lub osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie ze statutem lub
innym właściwym dokumentem określającym sposób reprezentacji. W przypadku braku
pieczęci imiennych wymagany jest czytelny podpis.
6. Oferty niezgodne z ogłoszeniem, złożone na niewłaściwych drukach, w formie
niekompletnej, nieczytelnej lub po terminie składania ofert zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych.
7. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie
niekompletnym.
8. W przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
10. Oferty nie będą zwracane oferentom.
§6
1. Wydział Sportu i Turystyki dokonuje sprawdzenia zgodności formalno–prawnej złożonych
ofert a także przygotowuje ocenę ofert wg następujących kryteriów:
1) możliwości realizacji zadań przez wnioskodawcę – z wagą punktową 0-5 pkt,
2) wachlarzu działań z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania
negatywnych zjawisk w sporcie zaproponowany przez oferenta – z wagą punktową 0-5
pkt,
3) zasadności przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania przez wnioskodawcę
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania– z wagą punktową 0-5 pkt,
4) proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacji osób przy udziale których
zadanie ma być realizowane– z wagą punktową 0-3 pkt,
5) planowanego zaangażowania wkładu osobowego lub rzeczowego wnioskodawcy
w realizację zadania – z wagą punktową 0-2 pkt,
z uwzględnieniem analizy i oceny realizacji zleconych wnioskodawcy w latach
poprzednich zadań publicznych pod kątem rzetelności i terminowości oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Komisja konkursowa opiniuje oferty spełniające kryteria formalne wskazane w § 6 ,
a następnie przedkłada opinie Prezydentowi Miasta Nowego Sącza celem podjęcia decyzji
rozstrzygającej otwarty konkurs ofert.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia składania ofert.
4. Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych opublikowana zostanie na oficjalnej stronie internetowej Miasta w dziale
„Organizacje pozarządowe” pod adresem: http://www.ngo.nowysacz.pl, tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 7 dni od zatwierdzenia
wyników postępowania konkursowego przez Prezydenta.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nie podlega trybowi odwołania.
6. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

7. Dyrektor wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za obszar współpracy „Kultura
fizyczna” powiadamia organizacje o wynikach postępowania konkursowego, podając
jednocześnie informację o miejscu i terminie zawarcia umowy.
8. Umowa realizacji zadania, o którym mowa w §1 podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po
ogłoszeniu wyników postępowania konkursowego.
§7
Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowane w latach 2019-2020 przez organizacje
pozarządowe na zlecenie Miasta Nowego Sącza dofinansowane były w trybie otwartych
konkursów ofert następującymi kwotami: 80 000 zł w roku 2019 oraz 80 000 w roku 2020.
§8
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, oficjalnej stronie internetowej miasta
http://www.ngo.nowysacz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

