
Zarządzenie Nr 20/03/11 
Wójta Gminy DzierŜoniów 

z dnia 3 stycznia 2011r. 
 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  
Gminy DzierŜoniów 

 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego                  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą                        
Nr LVIII/475/10 Rady Gminy DzierŜoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie Programu 
współpracy Gminy DzierŜoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 
2011  

Wójt Gminy Dzier Ŝoniów zarządza 

 

§ 1 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy DzierŜoniów                
w zakresie: 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w niŜej wymienionych zadaniach 
szczegółowych: 
a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy 
DzierŜoniów poprzez prowadzenie działalności szkoleniowo-zawodniczej w dyscyplinie piłki noŜnej. 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 50.000 zł, 
b) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy DzierŜoniów 
poprzez organizację imprez, zawodów i innych przedsięwzięć o charakterze sportowym.  
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 85.000 zł, 
 
2) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 3.000 zł.  
W ramach zadania realizowane będzie następujące zadanie szczegółowe: 
a) Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych. 
 
3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania  
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 1.500 zł.   
W ramach zadania realizowane będzie następujące zadanie szczegółowe:  
a) Organizacja i przeprowadzenie zajęć w zakresie wychowania i wartościowego sposobu Ŝycia. 
b) Promocja i wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieŜy. 
 
4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 30.000 zł.   
W ramach zadania realizowane będą  następujące zadania szczegółowe: 
a) Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy z elementami promocji  
    lokalnych twórców i produktu lokalnego, 
b) Działania związane z integracją społeczności lokalnych, 
 
5) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  
Na realizację zadania przeznacza się kwotę  3.000 zł.   
W ramach zadania realizowane będą  następujące zadania szczegółowe: 
a) Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej. 



5) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę  12.000 zł.   
W ramach zadania realizowane będą  następujące zadania szczegółowe: 
a) Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób 
starszych w Ŝyciu społecznym. 
 

§ 2 
 

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty zostały określone    
w Zarządzeniu Nr 19/02/11 Wójta Gminy DzierŜoniów z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Otwartych Konkursów Ofert w zakresie rozpatrywania ofert                 
na realizację zadań publicznych Gminy DzierŜoniów a takŜe „Instrukcji wypełniania oferty”               
w 2011r.  
  
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem,   
z zachowaniem następujących warunków: 

1. Dotowane z budŜetu gminy mogą być tylko zadania, których beneficjentami są 
mieszkańcy Gminy DzierŜoniów, 

2. Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się              
o dotację, 

3. Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane                   
za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym, 

4. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym, 
5. ZłoŜenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą 

występuje oferent, 
6. Zlecenie realizacji zadania przez Gminę DzierŜoniów nastąpi w trybie określonym w art. 11 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego                   
i o wolontariacie w formie wspierania zadania, 

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje 
umowa pomiędzy oferentem a Gminą DzierŜoniów. 

 
II. Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 30 listopada 2011r., 
2. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zostaną określone kaŜdorazowo w wiąŜącej umowie, 
3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania powinien posiadać niezbędne doświadczenie      
w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej          
lub dostęp do takiej bazy i zasoby kadrowe, zapewniające wykonanie zadania, 
4. Oferenci, którzy nie mają moŜliwości samodzielnej realizacji zdania, powinni wskazać w ofercie 
informację oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające moŜliwość wykonania tego zadania 
we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (np. umowy). 
 
III. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru  ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi najpóźniej 3 dnia po upływie terminu do ich złoŜenia. O terminie otwarcia             
      ofert  oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
2. Zamknięcie pracy komisji konkursowej i przekazanie Wójtowi protokołu końcowego 

zawierającego wnioski nastąpi w terminie 21 dni od dnia upłynięcia terminu złoŜenia ofert. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie zarządzenia Wójta w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołów końcowych komisji konkursowej. 
4. Szczegółowy tryb i wymogi formalne oraz sposób i kryteria oceny ofert konkursowych zawiera 

„Regulamin otwartego konkursu ofert” stanowiący załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 19/02/11 
Wójta Gminy DzierŜoniów z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie:  zatwierdzenia Regulaminu 
Otwartych Konkursów Ofert w zakresie rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych 



Gminy DzierŜoniów a takŜe „Instrukcji wypełniania oferty” w 2011r  
5. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie poprzez wywieszenie Zarządzenia Wójta w tej 

sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy DzierŜoniów oraz na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej www.ugdzierzoniow-bip.pbox.pl. 

 
IV. Termin i miejsce składania ofert 
 

Nazwa zadania priorytetowego Termin składania ofert  
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
do 24 stycznia 2011r., 

godz. 15.30 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
do 7 marca 2011r. 

godz. 15.30 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 
do 7 marca 2011r. 

godz. 15.30 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
do 7 marca 2011r. 

godz. 15.30 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
do 7 marca 2011r. 

godz. 15.30 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
do 7 marca 2011r. 

godz. 15.30 

 
Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie odrębnie dla kaŜdego rodzaju zadania w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy DzierŜoniów lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 
DzierŜoniów ul. Piastowska 1, 58-200 DzierŜoniów z dopiskiem “Oferta konkursowa – zadanie 
szczegółowe (wpisać naleŜy nazwę zadania szczegółowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/01/11 
Wójta Gminy DzierŜoniów z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego wykazu zadań 
dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011). 
Oferty złoŜone za pośrednictwem poczty muszą dotrzeć do Urzędu Gminy DzierŜoniów w 
terminach podanych w tabeli w pkt. IV. Na kopercie powinien być umieszczony adres zwrotny 
oferenta.  
 
V. Informacja o wspieraniu przez Gminę DzierŜoniów zadań publicznych w 2010r. 
1. W  2010 roku  przekazano organizacjom pozarządowym dotacje na zadania  publiczne                    
w wysokości: 

• Krzewienie  kultury  fizycznej  wśród  dzieci ,  młodzieŜy  i  osób  dorosłych  z  terenu  
Gminy  DzierŜoniów - 135 000 zł 

• Działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych - 2 720,70 zł  
• Nauka,  edukacja,  oświata  i  wychowanie - 4 500 zł  
• Kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  tradycji - 35 000 zł 
• Ochrona i promocja zdrowia, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii -  

20 866 zł. 
 
VI. Postanowienia końcowe: 
1.       Wójt moŜe odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku 
gdy okaŜe się, Ŝe: 
a) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podwaŜające wiarygodność merytoryczną 
lub finansową oferenta, 
b) podmiot nie posiada rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, 
c) rzeczywisty zakres zadania odbiega znacząco od opisanego w ofercie. 
2.       Wójt zastrzega sobie moŜliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w kwocie 
niŜszej niŜ wynika z kwoty zgłoszonej w ofercie. W w/w przypadku oferent moŜe przyjąć 
przyznaną dotację lub wycofać ofertę.  
3.       Wójt zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części. 
Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Pani Agnieszka Stawicka – 
Urząd Gminy DzierŜoniów, tel. 74/832-56-81.                                                                                             


