ZARZĄDZENIE NR 1537/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 13 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kulturyfizycznej i turystyki, objętych „Programem współpracy Miasta Racibórz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2022 rok”, przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/522/2021 Rady Miasta Racibórz dnia 27 października
2021 r.
2. Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Racibórz - www.bipraciborz.pl w zakładce Organizacje pozarządowe.
Konkursy ofert, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej www.raciborz.pl.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki
i Sportu, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie I Zastępca Prezydenta Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Załącznik do zarządzenia Nr 1537/2021
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 25 listopada 2021 r.
Prezydent Miasta Racibórz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki na rok 2022
Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVI/522/2021 Rady Miasta Racibórz
z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok
§ 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań w zakresie:
„Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej” i „Turystyka i krajoznawstwo”.
Rodzaje zadań
§ 2. Konkurs obejmuje zadania w zakresie:
1) „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej”
a) szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie sportu, w ramach klubu sportowego, w tym
organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym,
b) organizacja doraźnych zawodów lub imprez sportowych mających na celu popularyzację
i upowszechnianie kultury fizycznej,
c) organizacja rozgrywek amatorskiej ligi w określonej dyscyplinie sportu.
2) „Turystyka i krajoznawstwo”
a) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów
turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Racibórz w szczególności rzeki Odry
oraz Arboretum Bramy Morawskiej,
b) wspieranie działań mających na celu realizację opracowań i publikacji turystycznych
i rekreacyjnych,
c) wspieranie działań
i sentymentalnej.
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Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
§ 3. Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się środki publiczne w wysokości:
1) „Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej” – 1.400.000,00 zł
2) „Turystyka i krajoznawstwo” – 50.000,00 zł
Zasady przyznawania dotacji
§ 4. 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2. Udział dotacji nie może być większy niż 80% wartości zadania.

3. Wkładem w realizację zadania może być:
1) wkład własny finansowy,
2) wkład własny niefinansowy,
3) świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
4. Wkładem w realizację zadania nie mogą być środki finansowe przyznane z budżetu Miasta
Racibórz w innym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Racibórz.
5. Wkładem własnym niefinansowym w formie należycie wycenionego wkładu osobowego,
może być: świadczenie wolontariusza i praca społeczna członków.
6. Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego.
7. Wypełnienie części III pkt 6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji
zadania publicznego” jest obligatoryjne.
8. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
Terminy i warunki realizacji zadania
§ 5. 1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ogłoszenia.
2. Warunki realizacji zadania:
1) dotowane mogę być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Racibórz.
2) nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją
zadania.
3) wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia zawarcia umowy.
4) wydatkowanie środków finansowych organizacji (pochodzących z wkładu własnego
finansowego, świadczeń pieniężnych od odbiorców) możliwe jest od daty rozpoczęcia zadania,
którą organizacja określiła w części III pkt 2 oferty.
5) z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 realizacja zadania powinna odbywać się
z uwzględnieniem aktualnych, na dzień realizacji działania, wytycznych rządowych
i sanitarnych. Za realizację wydarzeń, zgodnie z ww. wytycznymi, odpowiedzialność i skutki
ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości ponosi organizacja.
6) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów
określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania bez konieczności uprzedniego
informowania Zleceniodawcy. Przesunięcia są dopuszczalne jeżeli zwiększenie nie przekroczy
20% pojedynczego kosztu. Przesunięcia dokonane w tych granicach nie stanowią podstawy do
zmiany umowy. Jednak należy je później uzasadnić w sprawozdaniu końcowym z wykonania
zadania.
7) pozostałe zmiany wynikające z realizacji zadania wymagają prośby o aneks z zastrzeżeniem, że
nie ma możliwości zwiększania w drodze aneksu wysokości dokonywanych przesunięć,
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 6.
8) sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego jest złożone poprawnie, jeżeli:
a) zostało złożone w wersji elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl,
b) zostało złożone w podpisanej wersji papierowej zgodnej z wersją elektroniczną.
Za skuteczne złożenie sprawozdania uznaje się wpływ wersji papierowej sprawozdania
do Urzędu Miasta Racibórz.

9) zleceniobiorca zobowiązany jest przed nawiązaniem z osobą wykonującą zadanie konkursowe
stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z zatrudnianiem
lub podejmowaniem współpracy z osobą, która będzie miała realizować zadania związane
z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi do
uzyskania informacji na jej temat z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Osoby znajdujące się
w Rejestrze nie mogą prowadzić pracy z małoletnimi. Powyższej weryfikacji należy dokonać
przed podpisaniem z Prezydentem Miasta Racibórz umowy na realizację zadania publicznego.
10) przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z Ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
Terminy i miejsce składania ofert
§ 6. 1. Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa 17
grudnia 2021 r.
2. Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Urzędu Miasta Racibórz (w godzinach pracy
Urzędu Miasta Racibórz) upływa 17 grudnia 2021 r.
3. Oferty należy sporządzić i złożyć za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl
znajdującej się na stronie www.witkac.pl.
4. Po złożeniu oferty za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl, ofertę z jednakową
sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji
papierowej, w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie
kultury fizycznej i turystyki”, nr rodzaju zadania oraz nazwa i adres podmiotu, w Wydziale
Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6,
w Biurze Obsługi Interesantów, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd
Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. Decyduje data wpływu wersji
papierowej do Urzędu Miasta Racibórz.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty
§ 7. 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu po uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok, nie później
niż do 31 grudnia 2021 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Racibórz (www.bipraciborz.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe.
Konkursy ofert.), na stronie internetowej www.raciborz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu
Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6.
3. Przy dokonywaniu wyboru ofert będą stosowane następujące kryteria:
1) kryteria formalne:
a) oferta została złożona w terminie określonym w § 6 ust. 1 oraz 2 ogłoszenia,
b) oferta została złożona za pośrednictwem platformy internetowej Witkac.pl,
c) oferta w wersji papierowej jest podpisana,
d) oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną (zgodność sumy kontrolnej),
e) udział dotacji nie przekracza procentowej wartości zadania wskazanej w § 4 ust. 2 ogłoszenia.
2) kryteria oceny stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

a) organizacyjne (ocena możliwości realizacji zadania publicznego; ocena rzetelności,
terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych w latach poprzednich na
realizację zadań publicznych),
b) merytoryczne (ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy
udziale których będzie realizowane zadanie publiczne),
c) finansowe (ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; ocena udziału środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; ocena wkładu
rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków).
Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 5 punktów.
4. W przypadku złożenia przez jeden podmiot ofert pokrywających się tzn. takich, które są
zbieżne tematycznie i merytorycznie oraz mają podobny termin realizacji, dofinansowany może
zostać tylko jeden wniosek.
5. Oferty konkursowe opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta
Miasta Racibórz.
6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Racibórz po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
7. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy pomiędzy Miastem Racibórz
a podmiotem składającym ofertę.
§ 8. 1. Zadania publiczne tego samego rodzaju były realizowane w 2021 r. i przeznaczono na
nie następującą kwotę: 1.266.000,00 zł.
2. Szczegółowa lista dofinansowanych podmiotów dostępna jest na stronie www.bipraciborz.pl.

Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz Programu współpracy Miasta Racibórz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021
rok, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/522/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 27
października 2021 r., Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert w celu wsparcia realizacji
zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

