
Wołczyn, dnia 8 lutego 2016 r. 

OR.524.1.2016 

KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO W 2016 r. 

BURMISTRZ WOŁCZYNA na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1118, ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w roku 2015. 

o g ł a s z a 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
200 3r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

1. Rodzaj zadania 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań. 

1) W roku 2016 na realizację zadania wymienionego w pkt. 1 przewidziano 
środki w wysokości 30.000 zł. ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

 
3. Zasady przyznawania dotacji. 
 

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz 
inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spełniające 
warunek, o którym mowa w § 8 ust. 1 Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady 
Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 listopada 2015 r. 

2) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  

3) Oferta powinna być kierowana do dzieci i młodzieży z terenu gminy Wołczyn. 
4) Oceny oferty dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza,  

a wyboru oferty dokona Burmistrz kierując się rekomendacją komisji. 
5) Brak rozliczenia poprzednich umów skutkuje nie rozpatrywaniem złożonej 

oferty w konkursie. 

4. Termin i warunki realizacji zadania. 
 

1) termin realizacji zadania:  15 marzec – 31 grudzień 2016 r.  
2) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na 

realizację zadania publicznego. 
 
5. Termin i warunki składania ofert 
 

1) Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
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(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zmianami) oraz 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 tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25). 

2) Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny  
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został 
wydany. 

3) Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania 
oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych . 

4) Ofertę konkursową na realizacje wyżej wymienionego zadania należy złożyć  
z adnotacją  „Konkurs na dotacje – zajęcia rekreacyjno – sportowe  
z elementami profilaktyki ” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Wołczynie  lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres 
46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1.   

5) Termin składania ofert: do 29 luty 2016 r. 
 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty. 
 

1) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez starający się  
o przyznanie dotacji podmiot. 

2) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,  
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 

3) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy 
udziale których realizowane będzie zadanie publiczne. 

4) Uwzględnienie planowanego przez podmiot starający się o przyznanie dotacji, 
udziału środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na 
realizację zadania. 

5) Ocena zadeklarowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków. 

6) Ocena rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych 
dotacji na ten cel wobec podmiotów, które w latach poprzednich realizowały 
zlecone zadanie publiczne.    

7. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych 
z nimi kosztami z uwzględnieniem wysokości dotacji przyznanych 
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.                

Podmiot Rok Zadanie Przyznana kwota 

dotacji  
Organizacja pozarządowa 2015 Prowadzenie zajęć rekreacyjno 

– sportowych  
z elementami profilaktyki 

20 000,00 

Organizacja  
pozarządowa 

2015 Prowadzenie zajęć rekreacyjno 
– sportowych  
z elementami profilaktyki 

4 500,00 

Organizacja  

pozarządowa 

2015 Prowadzenie zajęć rekreacyjno 

– sportowych  
z elementami profilaktyki 

2 500,00 

Organizacja  

pozarządowa 

2015 Prowadzenie zajęć rekreacyjno 

– sportowych  
z elementami profilaktyki 

3 000,00 

Burmistrz 

mgr Jan Leszek Wiącek  


