
  

                                   Z A R Z Ą D Z E N I E  nr  UG.WG.0050/ 1 /2022 

 

 

                                   Wójta Gminy Żórawina z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Gminy Żórawina, w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

w Gminie Żórawina w 2022 roku. 

 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z 

art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz Uchwały nr XXX/277/21 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie 

programu współpracy Gminy Żórawina z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 r., zarządza się, co następuje: 

 

                                                                § 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w dziedzinie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku na terenie Gminy 

Żórawina. 

2. Warunkiem realizacji zadania określonego w ust.1 jest: 

a) zapewnienie bazy sportowo-rekreacyjnej, bądź bazy treningowej, prowadzenie zajęć 

przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami bądź przez wykwalifikowany personel, 

ubezpieczenie uczestników, zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej dla 

zawodników (w uzasadnionych wypadkach), uiszczanie opłat związanych z prowadzeniem 

drużyn (za wyjątkiem kar) , pokrywanie kosztów związanych z transportem drużyn; 

b) dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji zadania, zgodnie z umową 

oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację 

zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej, zgodnie z uchwałą nr XXX/277/21 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 

listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Żórawina z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 r. 

 

                                                             § 2 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie; 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

d) spółdzielnie socjalne; 

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 



które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 

celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

                                                               § 3 

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 pkt 1 przeznacza się środki finansowe w 

kwocie 170.000,00 zł. 

Na realizację tego samego zadania w roku poprzednim  Gmina Żórawina przekazała 

dotację w ogólnej kwocie 177.950,00 zł. 

 

                                                               § 4 

Zasady przyznawania dotacji 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych 

w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Złożenie oferty  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację 

zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym 

postępowaniu konkursowym. 

3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się 

o dotację. 

4. Rozpatrywane będą oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego 

wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku 

stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składający ofertę będzie miał 

możliwość jednorazowej poprawy oferty pod względem formalnym. 

5. Lista podmiotów, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym, 

zostanie podana do wiadomości. 

6. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy 

wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się 

możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych 

środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do zmniejszenia zakresu 

rzeczowego zadania lub do wycofania swojej oferty. 

7. Wójt Gminy Żórawina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 

podpisania z nim umowy i cofnąć mu dotację, w przypadku gdy: 

a) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; 

b) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność  do czynności prawnych; 

c) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta; 

d) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji. 

8. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

a) merytoryczne (zasięg oraz cel działania); 

b) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych nakładów do 

zamierzonych efektów i celów, inne źródła finansowania); 

c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie); 

d) zakładani partnerzy i beneficjenci. 

 

                                                                 § 5 

Warunki realizacji zadania 

1. Podmioty składające oferty na realizację zadań, powinny posiadać niezbędne 

doświadczenie oraz zasoby rzeczowe (baza materialno-techniczna) i osobowe (kadra 



z odpowiednimi kwalifikacjami), zapewniające wykonanie zadania. 

2. Zadania, o których mowa w pkt.1 muszą być realizowane w terminie:  

1.02.2022 r. - 31.12.2022 r.  

z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi 

standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 

 

                                                              

§ 6 

Termin i miejsce składania ofert 

1. Pisemne oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10 lutego 2022 r. w sekretariacie  Urzędu Gminy Żórawina. 

2. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art.14 ust.1 ustawy 

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do 

rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z 

dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) 

 

 

                                                                      § 7 

Termin,  tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

1. Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Żórawina opiniuje 

złożone oferty pod kątem najlepszej realizacji zadania. 

2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje, po zapoznaniu się  z opinią 

Komisji Konkursowej Wójt Gminy Żórawina.  

3. Dokonanie wyboru ofert nastąpi do dnia 18 LUTEGO 2022 r. 

4. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy w 

Żórawinie Monika Baron Witka: tel. 713814141, kadry@zorawina.pl. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


