
 

 

 

    
 
 BOP/JG/2017/016 

                                                               
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 

 
                    ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  
                                                                 upowszechniania kultury fizycznej  
  
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym 
Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 
 
1. Nazwa zadania. 
 
„Sport dzieci i młodzieży realizowany przez Uczniowskie Kluby Sportowe” 
 
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania. 
 
2. Rodzaj zadania. 
Upowszechnianie kultury fizycznej. 
 
3. Cele zadania: 
a) popularyzacja sportu poprzez realizację całorocznego sytemu szkolenia dzieci i młodzieży, 
b) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej. 
 
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi  
400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Kwota ta, jest kwotą zapisaną w  projekcie 
budżetu Miasta Szczecin na 2017 r. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania może 
ulec zmianie.  
 
„Konkurs jest ogłaszany na podstawie projektu Uchwały Nr 249/16 Rady Miasta Szczecin                
w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok oraz Uchwały Nr XXIV/571/16 z dnia 22 listopada 2016 r.       
w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. 
 
 
5. Zasady przyznawania dotacji. 
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: 

1) Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j .t. Dz. U z 2016 r., poz. 176 ze zm.), 

2) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 239, poz. 395), 

3) Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), 

4) Uchwałą Nr XXX/876/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie tworzenia 
warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin, 

5) Zarządzeniem Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie 
zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
(zm. Zarządzenie Nr 512/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r.), 

6) Załącznikiem Nr 1 do konkursu stanowiącym zakres rzeczowo-merytoryczny dofinansowania 
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 
 
6. Termin realizacji zadania.  
 
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia  2017 roku. 
 
 
 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-czerwca-2010-r-o-sporcie/?on=26.10.2016


 

 
 
7. Warunki realizacji zadania. 
 
1) Konkurs kierowany jest do Uczniowskich Klubów Sportowych które: 

 
a) dysponują bazą sportową w Szczecinie lub mają możliwość korzystania z obiektu dostosowanego 

do  realizacji zadania,  
b) prowadzą w uczniowskich klubach sportowych szkolenie dzieci i młodzieży, 
c) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,  
d) zapewnią odpowiednią kadrę szkoleniową niezbędną do realizacji zadania, 
e) właściwie wykonywały powierzone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 

sposób rozliczania otrzymywanych na ten cel środków, 
f) promują wśród dzieci i młodzieży aktywność ruchową i zdrowy tryb życia,  
g) współpracują z klubami sportowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzonej 

działalności.  
 
2) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje klub. 
 
3) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin          
a podmiotem uprawnionym. 
 
4) Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych                       
z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed 
przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert (nie dotyczy podmiotów ubiegających się po raz 
pierwszy  o dofinansowanie) 
 
8. Termin i miejsce składania ofert. 
Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta 
Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 17.01.2017 r. Oferty, które wpłyną    
po terminie, nie będą rozpatrywane. Kluby uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu 
mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego 
poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku 
adresu mailowego Klub zobowiązany jest podać numer telefonu. 

 
Do oferty należy dołączyć: 
1) Informacje na temat Klubu zawierającą: 

a) długość funkcjonowania klubu w latach, 
b) ilość punktów uzyskanych we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 r. 

(dot. klubów, które uzyskały punkty),  
2) plan promocji Gminy Miasto Szczecin, 
3) listę zawodników z podziałem na kategorie zawodnicze obowiązujące w danej dyscyplinie sportu      

w tym liczbę zawodników w Kadrze Narodowej, 
4) listę osób kadry trenerskiej, 
5) oświadczenie współpracy z klubami sportowymi, szkołami oraz innymi podmiotami w zakresie 

prowadzonej działalności, 
6) załącznik nr 1 do konkursu – Zakres rzeczowo-merytoryczny dofinansowania zadań publicznych       

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
7) załącznik nr 2 do konkursu - Formularz zgłoszeniowy. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
9. Tryb wyboru ofert. 
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem 
sprawdzenia pod względem formalnym, przez co rozumie się: wypełnienie wszystkich wymaganych pól 
formularza oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników oraz sprawdzanie oferty pod 
kątem zaistnienia oczywistych omyłek. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej 
BOP wzywa Klub do usunięcia braków formalnych i oczywistych omyłek w ciągu dwóch dni roboczych    
od dnia wysłania maila, a w przypadku braku możliwości powiadomienia Klubu drogą elektroniczną - 
mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Klub nie usunie braków formalnych                 
i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta pozostaje bez rozpatrzenia. Następnie oferty kierowane         
są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja ocenia merytorycznie oferty i rekomenduje                          



 

Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie 
Oświadczenia Woli. 
 
 
10.  Kryteria wyboru ofert.  
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:  
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, 
2) kalkulacja kosztów: udział środków pochodzących z innych źródeł oraz  planowany wkład rzeczowy, 
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w procesie szkoleniowym (kadra 

trenerska), 
4) dotychczasowa współpraca z Gminą Miasto Szczecin,  
5) ilość zawodników klubu z podziałem na dzieci, młodzież, 
6) ilość punktów uzyskanych we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 r. (dot. 

klubów, które uzyskały pkt.), 
7) promocję Gminy Miasto Szczecin. 
 
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin stosować będzie następujące kryteria: 
 

Lp. Kryteria formalne  

1. Klub złożył ofertę w terminie i w sposób określony                     
w ogłoszeniu konkursowym. 

TAK/NIE 

2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w konkursie, 
przez podmiot uprawniony, na właściwym formularzu            
 i zawiera właściwe załączniki 

TAK/NIE 

3. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione, posiada 
wszystkie strony i wypełnione wszystkie rubryki formularza, 
zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny 
merytorycznej a wskaźniki procentowe określone                      
w ogłoszeniu konkursowym są przez Klub zachowane. 

TAK/NIE 

Lp. Kryteria szczegółowe wyboru oferty Maksymalna liczba punktów 

1. Możliwość realizacji zadania publicznego:  

 Ilość zawodników klubu z podziałem na dzieci i młodzież. 0-20 

 Skład i kwalifikacje osób uczestniczących w procesie 
szkoleniowym (kadra trenerska) 

0-20 

 Współpraca z klubami sportowymi, szkołami oraz innymi 
podmiotami w zakresie prowadzonej działalności. 

0-20 

2. Jakość wykonania zadania publicznego:  

 Ocena proponowanego zakresu i sposobu realizacji zadania,   
w tym w zakresie: 
-plan promocji Gminy Miasto Szczecin przez swoją działalność 
– 0-20 
-popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności 
ruchowej i zdrowego trybu życia – 0-30 

0-50 

 Ilość punktów uzyskanych we współzawodnictwie  
Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016 r. 

0-80 max 

3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym: 
-udział środków pochodzących z innych źródeł                 
 na realizację zadania publicznego, 
-planowany wkład rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy            
 i praca społeczna członków, 

0-25 

4. Ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc 
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz rozliczenie 
otrzymanych środków. 

0-30 

 Ogółem punktacja 245 

 
 
 
Uwaga! 
Dotacje mogą uzyskać wyłącznie te kluby, które uzyskają co najmniej 50 % (tj. co najmniej 123 
punkty) za ww. merytoryczne kryteria konkursowe. 



 

 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 245 pkt. Oferty, które otrzymały 
w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej mnie niż 123 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji         
na dofinansowanie. 
Komisja konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu 
realizacji zadania przez oferenta. 
 
11. Termin dokonania wyboru ofert. 
 
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin 
 
12. Warunki unieważnienia konkursu. 
 
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia 
wymogów zawartych w ogłoszeniu. 
 
13. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego 
samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 
przekazanych podmiotom uprawnionym: 

 
 
2016 rok          400.000 zł 
2015 rok          400.000 zł 
2014 rok          370.000 zł 
 
 
14. Informacje dodatkowe. 
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące 
Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii 
Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.  
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 10.01.2017 r. 
w sali 335 OP (III p.) Urzędu Miasta Szczecin o godz. 10:00. 
Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:  
Pani Bożena Kubczyk – tel. (91) 435 12 01, e-mail: bkubczyk@um.szczecin.pl Wydział Sportu;  Pani 
Joanna Gabinowska – telefon (91) 424 59 14, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, e-mail: 
jgabinow@um.szczecin.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.szzczecin.pl/bop/


 

 
 


