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Zarządzenie Nr  2/2020
Wójta Gminy Przystajń 
z dnia 2 stycznia 2020 r. 

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie
ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do

realizacji w 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i  wolontariacie (t.j. DZ.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) oraz Uchwały  Nr XIV.97.2019 Rady
Gminy  Przystajń  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy
z Organizacjami  Pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku
publicznego na  2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  w  Gminie  Przystajń  planowanych  do
realizacji w 2020 roku.

2. Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Konkurs  skierowany jest  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003
roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie   (t.j.  DZ.U.  z  2019  r.  poz.  688  z
późn.zm.),  które  prowadzą  działalność  statutową  w dziedzinie  objętej  konkursem i  zamierzają
realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Przystajń.

§ 3
Do zaopiniowania  ofert  i  przedstawienia  propozycji  dotyczących  przyznania  lub  nieprzyznania
dotacji  i określenia jej wysokości zostanie powołana komisja konkursowa.

§ 4
Ostateczną  decyzję  o  wyborze  ofert  i  przyznaniu  lub  odmowie  przyznania  dotacji  oraz  jej
wysokości  podejmuje  Wójt  Gminy Przystajń,  po  zapoznaniu  się  z  opinią  komisji  konkursowej
i protokołem z jej posiedzenia.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt Gminy Przystajń 
         Henryk Mach



Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2020
 Wójta Gminy Przystajń z dnia 2 stycznia 2020  r.

Wójt Gminy Przystajń

Działając  na  podstawie  art.13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego  i  wolontariacie  (t.j.  DZ.U.  z  2019  r.  poz.  688  z  późn.zm.)  oraz  Uchwały
Nr  XIV.97.2019  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  w  sprawie  uchwalenia
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
w  zakresie  ochrony zdrowia oraz  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

w  Gminie Przystajń

w okresie  od  dnia zawarcia umowy  do  31  grudnia  2020  roku  
  

1.  Celem konkursu jest wsparcie zadań mających na celu:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów  alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,  w  szczególności  dla  dzieci  i
młodzieży,  w  tym  prowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  jako  alternatywnej  formy
spędzania wolnego czasu w Gminie Przystajń poprzez:

a)  propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywności ruchowej,  poprzez  rozwijanie dyscyplin
sportowych w zakresie sportowych gier zespołowych, w szczególności:
-   uczestnictwo w  rozgrywkach sportowych klubów sportowych z Gminy Przystajń,

b)  organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych;
c) prowadzenie zajęć treningowych, w tym tworzenie warunków do uprawiania indywidualnych

dyscyplin sportowych na terenie gminy;
d)  utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej;

2. Na realizację zadania w roku 2020 przeznacza się  kwotę 50 000 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji

a)  Podmiotami  uprawnionymi  do  złożenia  oferty  są  organizacje  pozarządowe  oraz  inne
podmioty  prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3
ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. DZ.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.), które prowadzą  działalność  statutową w dziedzinie
objętej konkursem  i zamierzają realizować  zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Przystajń.
b)  Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne  z przyznaniem dotacji.
c)  W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
d)  Oferta może być złożona przez więcej niż jeden podmiot (oferta wspólna).
e) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferent  może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją
ofertę. 
f) Dotacja na realizację zadania ma formę powierzenia/wsparcia i przyznana zostanie na podstawie
wybranej oferty oraz zawartej z Wójtem Gminy Przystajń umowy.
g) Dotacje  mogą  być  przeznaczone  na  pokrycie  wydatków  związanych  z  realizacją  zadania
publicznego od dnia podpisania umowy:



- koszty związane z uczestnictwem w rozgrywkach, zawodach (wpisowe, opłaty regulaminowe,
opłaty  sędziowskie, przejazdy, wyżywienie, napoje,  ubezpieczenia, zabezpieczenie medyczne,
badania lekarskie, licencje zawodników );
- koszty związane z prowadzeniem treningów ( płace szkoleniowe, wynajem obiektu, przejazdy,
napoje, zakup środków czystości, zabezpieczenie medyczne);
-  organizacja  imprez  sportowych –  rekreacyjnych   (nagrody,  wynajem obiektu,  wyżywienie,
opłaty sędziowskie, ubezpieczenie, obsługa medyczna i techniczna);
- utrzymanie i rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej w stanie umożliwiającym realizację projektu
(zakup  sprzętu  sportowego,  odzieży  sportowej,  środków  czystości,  materiałów  i  usług
związanych z bieżącym przygotowaniem obiektu do realizacji zadania, opłaty za media);

Wymieniony katalog  wydatków nie jest  katalogiem zamkniętym.  Oferent  może ponieść inne
wydatki, jeżeli wykaże, że były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

h)  W ramach dotacji nie można pokryć zakupu środków trwałych o wartości powyżej 10000 zł
brutto, których trwałość wynosi powyżej 1 roku, transferów oraz kar zawodników.

4. Termin i warunki realizacji zadania

Do niniejszego konkursu mogą być składane oferty, których realizacja przypadać będzie na okres
od dnia  zawarcia  umowy do 31 grudnia  2020 r.  Zadanie  powinno być  realizowane  z  należytą
starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej  z wybranym
oferentem.  W  trakcie  wykonywania  zadania  zleconego  oraz  po  jego  realizacji  Wójt  Gminy
Przystajń  ma  prawo  do  kontroli  wykonywania  zadania  w  zakresie  zgodności  z  umową,
efektywności  i  rzetelności  oraz  jakości  wykonania  zadania,  prawidłowości  wykorzystania
przekazanych  środków  finansowych  oraz  sposobu  prowadzenia  dokumentacji  określonej
w przepisach prawa  i postanowieniach umowy.

5. Składanie i otwarcie ofert.

a) Oferty  należy  złożyć  w  formie  pisemnej  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  do
Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego
z dnia 24 października 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 poz.
2057)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego
w zakresie  ochrony  zdrowia  oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  w  Gminie
Przystajń w 2020 roku.”
Do oferty należy dołączyć:
-  kopię  aktualnego  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  (dopuszczalny  jest  wydruk
elektroniczny ze strony https://ems.ms.gov.pl/)  lub odpowiednio innego rejestru;
- kopię aktualnego statutu
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
b)  Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  Przystajń,  ul.  Częstochowska  5,

42-141 Przystajń w terminie do dnia 24.01.2020  roku do godz. 10:00
c)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Przystajń. 
d) W ofercie  należy  udzielić  odpowiedzi  na wszystkie  pytania  i  dokonać stosownych skreśleń.
Jeżeli  pytanie  nie  dotyczy  oferenta  lub  zgłaszanego  przez  niego  projektu  należy  wpisać  „nie
dotyczy”.

https://ems.ms.gov.pl/


6. Termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

a)  Rozpatrywane  będą  oferty  złożone  według  obowiązującego  wzoru,  w  terminie  określonym
w ogłoszeniu  konkursowym. W przypadku stwierdzenia  braków/błędów formalnych podmiot
składający  ofertę  będzie  miał  możliwość  jednorazowej  poprawy  oferty  pod  względem
formalnym oraz oczywistej omyłki merytorycznej.

b) Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przystajń oceni oferty w terminie do 5 dni
od dnia ich otwarcia.

      Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
 zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem: 0-3 pkt
 doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji podobnych zadań: 0-3 pkt
 ocena kalkulacji realizacji kosztów zadania: 0-5 pkt
 jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizo-

wane :   0-3pkt
 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na reali-

zację zadania: 0-5 pkt
 wysokość  wkładu  osobowego,  w  tym  świadczenia  wolontariuszy  i  praca  społeczna

członków oraz planowany do wykorzystania wkład rzeczowy: 0-3 pkt
 dotychczasowa współpraca z Gminą (w tym:  poprawność  rozliczonych dotacji): 0-3 pkt

c)  W konkursie nie będą brać udziału oferty, które: 
- zostały złożone po upływie wyznaczonego terminu,
- zostały złożone przez oferenta nieuprawnionego do ubiegania się o dotację,
-  są  niezgodne  z  warunkami  udziału  w  konkursie  (np.  proponowane  działania  nie  wchodzą

w zakres konkursu).

7. Wybór oferty.

 Komisja dokona oceny i wyboru  ofert w oparciu o kryteria określone w pkt. 6
oraz przedstawi wyniki do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Przystajń.

 Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Przystajń na podstawie protokołu Komisji.
 Informacja  o  wynikach   konkursu  zostanie  zamieszczona  na  tablicy  ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie interneto-
wej gminy. 

 Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.


8.  Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu
ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju.

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
na  podstawie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i wolontariacie (t.j. DZ.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) w roku 2019 przeznaczono kwotę 50 000
zł,  w roku 2018 przeznaczono kwotę 50 000,00 zł. 

9. Informacje uzupełniające.

Informacji  dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy Przystajń,
ul.  Częstochowska  5,  42-141  Przystajń,  w pokoju  Nr  116  lub  telefoniczne  pod  numerem 34
3191153  wew.  116.  Ogłoszenie  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
www.bip.przystajn.akcessnet.net  na  stronie  internetowej  www.gminaprzystajn.pl oraz  tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

http://www.wreczyca-wielka.pl/

