
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Wólka
z dnia 20 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KOMKURSIE OFERT
Działając na podstawie art.  13 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Wólka
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
promowanie  i prowadzenie  sportowych  szkoleń  dzieci  i  młodzieży,  udział  w  zawodach 
i meczach, organizowanie i udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych dzieci i młodzieży.
Na realizację zadania przewidziano kwotę 40 000 zł.
Część I. Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 
3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – prowadzące na 
terenie  gminy  Wólka  działalność  pożytku  publicznego  w  zakresie  wyżej  wymienionego 
zadania 
2.  Wnioski  o  przyznanie  dotacji  należy  składać  zgodnie  ze  wzorem  oferty  stanowiącej 
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, 
poz.  25)  dostępny  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Wólka,  Jakubowice  Murowane  8,  20-258 
Lublin oraz na stronie BIP www.bip.wolka.pl, oraz na stronie internetowej www.wolka.pl.
3. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację  o  wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub  podmiotów 
wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację  o  posiadanych  zasobach  rzeczowych  i  kadrowych  zapewniających 
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na 
realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Do oferty należy dołączyć:

1)  kopię  aktualnego  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  innego  rejestru  lub 
ewidencji,
2) kopię aktualnego statutu poświadczoną za zgodność z oryginałem;
3) oświadczenie o aktualnym rachunku bankowym;
4) oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności gospodarczej.

W przypadku składania kopii dokumentu należy ją poświadczyć za zgodność z oryginałem 
przez upoważnioną osobę.
5. Oferty nie spełniające  warunków formalnych oraz oferty niekompletne zostaną odrzucone.
Część II. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania  w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  winny  być 
wykonane w 2013 roku w taki sposób, by zapewnić realizację zgłoszonej oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej

http://www.bip.wolka.pl/


wysokości, dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania.
3. Dotacja  na  wsparcie  realizacji  zadania  przekazana  zostanie  zgodnie  z  przepisami 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
podstawie pisemnej umowy zawartej z oferentem na okres od dnia podpisania umowy do 
dnia 30 listopada 2013 r.

Część III. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty na realizację  zadania należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy Wólka, 

Jakubowice Murowane 8 w terminie do dnia 25 marca 2013 r. do godz. 15 30  w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Oferta na konkurs realizacji zadania publicznego w 2013 roku” wraz 
z określeniem zadania, którego oferta dotyczy. Na kopercie powinny być zamieszczone dane 
oferenta tj. pełna nazwa i adres.

Oferty nie złożone we wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
Część IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową z udziałem 
osób reprezentujących organizacje  pozarządowe lub podmioty wymienione  w art.  3  ust  3 
ustawy  o   działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  z  wyłączeniem  osób 
reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. Komisja wyrazi swoją 
opinię co do złożonych ofert w formie protokołu.
Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1.  Wartość  merytoryczną  projektu  oraz  możliwość  realizacji  zadania  przez  składającego 
ofertę.
2. Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu  rzeczowego  zadania,  wysokości  wkładu  własnego  oferenta  oraz  procentowego 
udziału kosztów osobowych.
3.  Planowany  przez  organizację  pozarządową  lub  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3 
ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie  wkład  rzeczowy i  osobowy, 
w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków.
4.  Realizację  zleconych  zadań  publicznych w przypadku organizacji  pozarządowych  lub 
podmiotów  wymienionych  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc 
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Ostateczną  decyzję  o  wyborze  oferty  i  udzieleniu  dotacji  podejmie  Wójt  Gminy.  Od 
powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.
Część V. Termin dokonania wyboru ofert
1.  Otwarcie  ofert  zgłoszonych  do  konkursu  zostanie  przeprowadzone  w  dniu  26  marca  
2013 r. o godz. 10 00 w Urzędzie gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8. Konkurs rozstrzyga 
Wójt Gminy Wólka, po zapoznaniu się z protokółem Komisji Konkursowej.
2.  Wyniki  konkursu zostaną  zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wólka,  na 
stronie  internetowej  Gminy  Wólka  www.wolka.pl oraz  w  BIP  www.bip.wolka.pl, 
niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.
Część VI. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju i związanych z 
nimi kosztami.
W roku  ogłoszenia  konkursu  Wójt  Gminy Wólka  nie  realizował  zadań  publicznych  tego 
samego  rodzaju  co  zadanie,  którego  realizacja  ma  być  wspierana   zgodnie  z  niniejszym 
konkursem. W roku poprzednim, 2012  na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod 
nazwą:  wspieranie  i  upowszechnianie  kultury  fizycznej  zostały  przekazane  organizacjom 
pozarządowym dotacje w wysokości 40 000 zł.
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