
WÓJT GMINY NIEMCE 

 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t. j.) 

 

ogłasza 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY  

O CHARAKTERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU 

W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI 

  

Cel konkursu: 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Niemce 

organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy  

w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

 

1. Rodzaje zadań: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez: 

- edukację kulturalną,  

- poprawę dostępu do kultury, 

- organizowanie wydarzeń kulturalnych, 

- działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, 

- kultywowanie tradycji, 

- przybliżanie kontaktu ze sztuką. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 

50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty 

najkorzystniejsze. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Oferty są 

opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Niemce w drodze 

zarządzenia. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po 

podpisaniu umowy. 

2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność 

pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy Niemce. 

3) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego  

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

4) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według  

obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.  

5)  W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach wartość dotacji przekroczy wysokość 

środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia 

wysokości dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności 

zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on 

związany złożoną ofertą. W takim przypadku może negocjować zmniejszenie zakresu 

rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

6) Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym  

zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego. 

7) Wysokość dotacji będzie określona w umowie. 



 

4. Termin i warunki realizacji zadań: 

-  od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r. 

1) Realizacja zadań musi nastąpić w terminie realizacji określonym powyżej. 

2) Realizacja zadań powinna opierać się na odpowiedniej bazie materiałowej i sprzęcie 

potrzebnym do realizacji zadań. 

3) Merytoryczne przygotowanie kadry winno umożliwiać właściwe i pełne zrealizowanie 

zadania. 

 

5. Termin składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do 2 kwietnia 2015 r. do godz. 14.00 parter - Biuro 

Podawcze Urzędu Gminy Niemce w zamkniętych kopertach, osobiście lub przesłać pocztą na 

adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce (decyduje data wpływu).  

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:  

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,   

2) tytuł zadania.   

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalno-

prawnym, złożone w przewidzianym terminie. Oferty nie złożone we wskazanym terminie 

lub te, które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową. 

Kryteria wyboru ofert: 

a) możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,  

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 

przedstawiona w ofercie, 

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie, 

d)  sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z 

uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na 

ten cel środków, 

e) korzyści wynikające z realizacji zadania. 

Złożone oferty będą rozpatrzone pod względem formalnym, ocenianie i kwalifikowane przez 

powołaną przez Wójta komisję. 

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Niemce w formie 

zarządzenia. Od zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma 

zastosowania tryb odwoławczy. 

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 8 kwietnia 2015r., o godz. 9.00 

w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, sala konferencyjna na parterze. Konkurs ma charakter 

jawny. 

 

7. Zadania publiczne zrealizowane w 2014 roku w zakresie dostępu do wydarzeń 

kulturalnych i artystycznych zostały dofinansowane kwotą  30.000 zł. 

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Niemce oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Niemce. 

 

                                                                     

                                                                  Wójt Gminy Niemce 

                                                                                              /-/ Krzysztof Urbaś 

                                                                                  

 


