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Zarz dzenie nr 104/2016 
Wójta Gminy Gi ycko 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 
 

w sprawie og oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj  zada  
publicznych 

 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), w zwi zku z uchwa  Rady Gminy Gi ycko  
nr XXVII/268/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia programu wspó pracy z 
organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok, Wójt Gminy 
Gi ycko zarz dza, co nast puje: 
 
 

§1 

Og asza si  otwarty konkurs ofert na realizacj  zada  publicznych w 2017 r. w formie wspierania 

wykonywania zada  publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 

nast puj cych dziedzinach: 

 

1. Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel gnowania 

polsko ci oraz rozwoju wiadomo ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 

a) organizacja imprez patriotycznych i przedsi wzi  z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego 

na terenie gminy Gi ycko, 

b) organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Gi ycko, 

c) promocja lokalnej twórczo ci artystycznej i ludowej; 

 

Kwota przewidziana na realizacj  ww. zadania w roku 2017 wynosi 12 000,00 z . 

W roku 2016 na realizacj  ww. zada  przeznaczono cznie 14 200,00 z , w tym dotacje 

przekazane organizacjom pozarz dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817) wynosi y 14 200,00 z . 

 

2. Zadania z zakresu dzia alno ci na rzecz mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz j zyka 

regionalnego: 

a) organizacja imprez kulturalnych promuj cych kultur  i j zyk mniejszo ci narodowych 

zamieszkuj cych na terenie gminy Gi ycko; 

 

Kwota przewidziana na realizacj  ww. zadania w roku 2017 wynosi 7 000,00 z . 
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W roku 2016 na realizacj  ww. zada  przeznaczono cznie 5 500,00 z , w tym dotacje przekazane 

organizacjom pozarz dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 

wynosi y 5 500,00 z . 

 

3. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym dzia alno ci leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia alno ci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1638): 

a) szczepienia profilaktyczne, 

b) dzia ania wynikaj ce z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszka ców gminy Gi ycko, 

c) imprezy popularyzuj ce zdrowy tryb ycia, 

d) organizacja wypoczynku dzieci i m odzie y z terenu gminy Gi ycko zgodnie z za eniami 

Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych; 

 

Kwota przewidziana na realizacj  ww. zadania w roku 2017 wynosi 20 000,00 z . 

W roku 2016 na realizacj  ww. zada  przeznaczono cznie 19 050,00 z , w tym dotacje 

przekazane organizacjom pozarz dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817) wynosi y 19 050,00 z . 

 

4. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a) organizacja ciekawych imprez sportowo-rekreacyjnych promuj cych teren gminy Gi ycko i 

zach caj cych mieszka ców gminy do aktywnego trybu ycia, 

b) propagowanie w ród dzieci i m odzie y aktywnych form kultury fizycznej i wypoczynku. 

 
Kwota przewidziana na realizacj  ww. zadania w roku 2017 wynosi 30 000,00 z . 

W roku 2016 na realizacj  ww. zada  przeznaczono cznie 23 980,00 z , w tym dotacje 

przekazane organizacjom pozarz dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817) wynosi y 23 980,00 z . 

 

5) Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 

a) przedsi wzi cia maj ce na celu popraw  jako ci korzystania z walorów turystycznych gminy 

Gi ycko. 

 

Kwota przewidziana na realizacj  ww. zadania w roku 2017 wynosi 10 000,00 z . 
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W roku 2016 na realizacj  ww. zada  przeznaczono cznie 13 000,00 z , w tym dotacje 

przekazane organizacjom pozarz dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817) wynosi y 13 000,00 z . 

 

§2 

Sk adanie i rozpatrywanie ofert: 

1. Oferty powinny by  z one w sekretariacie Urz du Gminy Gi ycko, ul. Mickiewicza 33, 11-

500 Gi ycko do 12 stycznia 2017 r. do godziny 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data 

wp ywu do urz du. 

2. Oferty powinny by  z one zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporz dzeniu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i 

ramowych wzorów umów dotycz cych realizacji zada  publicznych oraz wzorów sprawozda  z 

wykonania tych zada . Wzór ten dost pny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej w zak adce „Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi”, Formularze do 

pobrania, Formularze – tryb konkursowy, Wzór oferty: 

http://ugg.bipgmina.pl/wiadomosci/8158/wiadomosc/280284/formularzetryb_konkursowy  

3. Wymagane za czniki: 

a) aktualny odpis potwierdzaj cy wpis do w ciwej ewidencji lub rejestru, potwierdzaj cy status 

prawny uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego dzia alno ci (akceptowany b dzie 

równie  wydruk ze strony internetowej KRS zawieraj cy aktualne dane) oraz dane osób 

upowa nionych do reprezentowania podmiotu, 

b) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby ni  wskazane w aktualnym odpisie 

potwierdzaj cym wpis do w ciwej ewidencji lub rejestru nale y do czy  stosowne 

pe nomocnictwa lub upowa nienia, 

c) dokument uprawniaj cy do pobierania wp at i op at od uczestników zadania, z którego wynika 

zakres prowadzonej dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego (je li dotyczy). 

d) kopia umowy lub statutu spó ki potwierdzona za zgodno  z orygina em – w przypadku, gdy 

oferent jest spó  prawa handlowego, o której mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Oferty powinny by  z one w zamkni tej kopercie opatrzonej piecz ci  organizacji i 

nazw  zadania, na które sk adana jest oferta.  

5. Rozstrzygni cia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Gi ycko w drodze zarz dzenia. 

6. Og oszenie otwartego konkursu ofert oraz wyniki konkursu zostan  podane do wiadomo ci 

publicznej w: 

a) Biuletynie Informacji Publicznej w zak adce „Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi”,  
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b) na stronie internetowej gminy www.ugg.pl, 

c) na tablicy og osze  w Urz dzie Gminy w Gi ycku przy ul. Mickiewicza 33. 

 
 

§3 

Zasady przyznawania dotacji: 

1. Post powanie konkursowe odbywa  si  b dzie zgodnie z zasadami okre lonymi w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817).  

2. Oferty mog  sk ada  podmioty uprawnione wskazane w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). 

3. Dotacje b  przyznawane na dofinansowanie realizacji zada  publicznych (wspieranie 

realizacji zada  publicznych). 

4. Oferty musz  dotyczy  zada  realizowanych na terenie gminy Gi ycko lub na rzecz 

mieszka ców gminy Gi ycko. 

5. Dotacj  mo e uzyska  tylko bezpo redni realizator zadania. 

6. rodki pochodz ce z dotacji mog  by  przeznaczone wy cznie na pokrycie kosztów 

wynikaj cych bezpo rednio z realizacji zadania. 

7. rodki pochodz ce z dotacji nie mog  by  wykorzystane na wydatki: inwestycyjne  

i zakup wyposa enia, zakup gruntów, dzia alno  gospodarcz , koszty utrzymania biura 

organizacji oraz dzia alno  polityczn  i religijn . 

8. Organizacja pozarz dowa sk adaj ca ofert  ma obowi zek wniesienia wk adu w asnego  

w wysoko ci co najmniej 10% ca kowitego kosztu zadania. 

8.1. Wk ad w asny mo e mie  form  wk adu finansowego i/lub niefinansowego. Wk ad 

niefinansowy mo e stanowi  100% wymaganego wk adu w asnego organizacji pozarz dowej. 

8.2. Wk ad finansowy stanowi rodki finansowe w asne organizacji pozarz dowej lub pozyskane 

przez ni  ze róde  innych ni  bud et Gminy Gi ycko. 

8.3. Wk ad niefinansowy stanowi wniesienie wk adu osobowego – w tym wiadcze  

wolontariuszy i pracy spo ecznej cz onków organizacji pozarz dowej.  

8.3.1. Wk ad osobowy – podczas realizacji zadania powinien by  udokumentowany przez 

organizacj  np. poprzez: zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy  

o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowi zkowe w 

przypadku wiadcze  wolontariusza wykonywanych przez okres d szy ni  30 dni), kart  pracy 

wolontariusza, o wiadczenie o wniesieniu pracy spo ecznej przy realizacji zadania (wraz z 

wymienion  m.in. nazw  organizacji i zadania oraz wykonywanymi czynno ciami). 

9. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wp at i op at od uczestników 

zadania organizacja pozarz dowa jest zobowi zana okaza  dokument, z którego wynika zakres 
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prowadzonej dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego. Jest to warunek oceniany na etapie 

oceny formalnej oferty i podlega uzupe nieniu. Brak podstaw prawnych prowadzenia dzia alno ci 

odp atnej po ytku publicznego b dzie skutkowa  odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

10. rodki finansowe zostan  rozdzielone pomi dzy podmioty uprawnione, których oferty b  

wy onione w drodze niniejszego konkursu. Mo liwe jest dofinansowanie wi cej ni  jednej oferty, 

dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie adnej z ofert.  

11. Organizator konkursu zastrzega sobie mo liwo  zmniejszenia wysoko ci wnioskowanego 

dofinansowania oraz zmiany wysoko ci rodków publicznych na realizacj  zadania w trakcie 

trwania konkursu. 

12. Od rozstrzygni cia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje si  trybu 

odwo awczego. 

13. Zarz dzenie Wójta o rozstrzygni ciu otwartego konkursu ofert jest podstaw  do zawarcia 

pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta zosta a wybrana. 

14. Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie realizacji zadania 

publicznego jest Gmina Gi ycko – Urz d Gminy Gi ycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Gi ycko. 

Dane osobowe przetwarzane s  w celu udzia u organizacji pozarz dowej w otwartym konkursie 

ofert, a nast pnie do realizacji umowy i b  udost pniane innym odbiorcom tylko w zakresie, w 

jakim nakazuj  to obowi zuj ce przepisy prawa. Ka dy posiada prawo dost pu do tre ci swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
§4 

Ustala si , e termin realizacji zada  nie mo e przekracza  31 grudnia 2017 r.  

 

§5 

Warunki realizacji zadania: 

1. Podmioty, które otrzymaj  dotacje na realizacje zadania, musz  w materia ach promocyjnych w 

sposób czytelny zamie ci  informacj  o dofinansowaniu projektu ze rodków Gminy Gi ycko. 

Szczegó owe obowi zki informacyjne podmiotów otrzymuj cych dotacje wynikaj  ze wzoru 

umowy 

(http://ugg.bipgmina.pl/wiadomosci/8158/wiadomosc/280284/formularzetryb_konkursowy). 

2. Podmioty realizuj ce zadanie powinny posiada  niezb dne warunki i do wiadczenie w realizacji 

zada  o podobnym charakterze: 

a) kadr , 

b) baz  lokalow  umo liwiaj  realizacj  zadania, 

c) do wiadczenie w realizacji podobnych programów. 
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§6 

Dokonanie wyboru ofert nast pi w ci gu 14 dni od daty up ywu terminu ich sk adania. 

 

§7 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1. Kryteria formalne: 

1.1. Nie podlegaj ce uzupe nieniu: 

a) podmiot sk adaj cy ofert  spe nia wymogi formalne okre lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). 

b) oferta zosta a z ona prawid owo, z zastrze eniem pkt. 1.2 i terminowo, tj. zgodnie z 

wymogami niniejszego og oszenia. 

c) cele statutowe oferenta s  zbie ne z zadaniem okre lonym w niniejszym og oszeniu. 

d) zadanie jest realizowane na terenie gminy Gi ycko lub na rzecz mieszka ców gminy Gi ycko. 

e) z ona oferta jest zgodna z zadaniem okre lonym w niniejszym og oszeniu. 

f) kosztorys przewiduje co najmniej 10% wk ad w asny. 

 

1.2. Podlegaj ce uzupe nieniu: 

a) oferta i za czniki zosta y podpisane przez osob /y uprawnion /e, 

b) oferta zawiera wymagane za czniki, 

c) za czniki zosta y potwierdzone za zgodno  z orygina em przez osob  upowa nion  do 

enia oferty; 

d) w przypadku pobierania op at od adresatów zadania wskazano dokument, z którego wynika 

zakres prowadzonej dzia alno ci odp atnej (statut lub inny dokument wewn trzny). 

 

Przekazane do rozpatrzenia pod wzgl dem merytorycznym b  jedynie oferty spe niaj ce 

wszystkie kryteria formalne. Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa 

powo ywana zarz dzeniem wójta niezw ocznie po zamkni ciu konkursu ofert. 

 

2. Kryteria merytoryczne: 

a) mo liwo  realizacji zadania przez oferenta: 0-5 punktów; 

b) przedstawion  kalkulacj  kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania: 0-5 punktów; 

c) proponowan  jako  wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których 

wnioskodawca b dzie realizowa  zadanie publiczne: 0-5 punktów; 

d) planowany przez oferenta udzia rodków w asnych (wk ad finansowy i/lub niefinansowy): 

– 10%: 1 pkt 
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– 11-15%: 2 pkt 

– 15-20%: 3 pkt 

– 20-25%: 4 pkt 

– ponad 25%: 5 pkt 

e) realizacj  zleconych zada  publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich 

realizowa  zlecone zadania publiczne, bior c pod uwag  rzetelno  i terminowo  oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel rodków: 0-5 pkt.  

Maksymalna liczba punktów przyznana przez jednego cz onka komisji: 25 pkt 

 

§8 

Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 

 

 
 


