
Zarządzenie  Nr 15/2022 

Wójta  Gminy  Dobryszyce 

z  dnia 16 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

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

zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305  

z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 – art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057 z późn. 

zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na rok 2022. 
 

§ 2 

 

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

§3 

 

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 2 

do zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobryszyce 

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobryszyce 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobryszyce 

 

                                              § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT GMINY 

 

mgr Małgorzata Dzwonek 



 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 15/2022 

z dnia 16.02.2022 r. 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały 

Nr XXXVI/217/21 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego 

na 2022 r." 

 

WÓJT  GMINY  DOBRYSZYCE 

O G Ł A S Z A 

 

otwarty konkurs ofert dotyczący powierzenia zadań publicznych w zakresie  podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanych w okresie 

od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

I. W konkursie mogą brać udział : 

1.organizacje pozarządowe, 

2.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, 

3.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

4. spółdzielnie socjalne; 

5. 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 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 

do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

II. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych 

na dofinansowanie : 

 

1. Rozwój edukacji muzycznej mieszkańców gminy poprzez prowadzenie chóru 

składającego się z przynajmniej 80 % mieszkańców gminy i uświetnienie swoimi 

występami przynajmniej czterech  gminnych uroczystości, reprezentacja gminy  

w przynajmniej dwóch imprezach promocyjnych poza terenem  gminy (konkursy, 

przeglądy muzyczne)– 20.000,00 zł 

 

2. Organizacja spotkania kulturalnego w zakresie twórczości regionalnej – 5.000,00 zł 

https://sip.lex.pl/#/document/17631344?cm=DOCUMENT


III. Zasady przyznawania dotacji 

Dotacja przyznana będzie oferentowi spełniającemu wymogi zgodnie z Ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm.). 

 

IV. Oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem określonym w pkt.2.4.1  Regulaminu 

Konkursu należy składać do dnia 10 marca 2022 r. do godz. 15
00

 osobiście w sekretariacie 

Urzędu Gminy w Dobryszycach ul. Wolności 8 lub przesłać pocztą w zaklejonych 

kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert dotyczący powierzenia zadań publicznych w 

zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

realizowanych w okresie od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.”. Jawna sesja 

otwarcia ofert odbędzie się w dniu 11.03.2022 r. o godz. 10
20

 w Sali Konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Dobryszyce. 

 

V. Informacje, Regulamin Konkursu, formularze ofert wraz z załącznikami, dostępne 

są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.   

 

 

VI. Oferty zostaną do dnia 18.03.2022 r. zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną 

przez Wójta Gminy, w oparciu o następujące kryteria : 

1) zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w rocznym „Programie współpracy Gminy 

Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 r."   

2)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3; 

3) rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie 

publiczne; 

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład 

rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

6) realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone 

zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków. 

7) zakładana liczba mieszkańców gminy korzystających z zadania oraz planowane efekty; 

 

VII. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione 

w pkt. 6 Regulaminu Konkursu. 

 

VIII. Przyznana dotacja będzie przeznaczona na powierzenie realizacji zadań. 

 

IX. 1.  Okres realizacji zadań od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

2. Warunki  realizacji zadań: 

a) zadanie publiczne musi być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą 

umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa; 

b) odbiorcami zadania są mieszkańcy Gminy Dobryszyce; 



c) organizacja (podmiot) zobowiązana jest do prowadzenia działalności statutowej w 

dziedzinie objętej konkursem oraz dysponowania odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do 

realizacji zadania, jak również posiadania bazę do realizacji zadania.  

d) organizacja (podmiot) zobowiązana jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących 

przebiegu realizacji zadania, dla którego została przyznana dotacja; 

e) po zakończeniu umowy organizacja (podmiot) zobowiązana jest złożyć sprawozdanie 

z wykonania zadania; 

f) dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające 

procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 20%, wymagają aneksu do umowy. 

Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości; 

 

X. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości  na stronie 

internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy 

a składający ofertę o podjętej decyzji zostanie powiadomiony pisemnie. 

 

XI. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy : 

 1.oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył 

lub rozliczył po upływie określonego terminu, 

2. została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie, 

3. została sporządzona na druku innym niż wskazany w Regulaminie i ogłoszeniu, 

4. została złożona przez podmiot nieuprawniony ( inny niż wymieniony w pkt. 2.1. 

Regulaminu  konkursu), 

5. została przesłana drogą elektroniczną; 

 

XII. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych 

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

i o wolontariacie oraz  w „Programie współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 r."  

 

XIII. W 2021 roku nie były realizowane przez Gminę Dobryszyce zadania tego samego 

rodzaju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do Zarządzenia Nr 15/2022 

z dnia 16.02.2022 r. 

 

 

 

Regulamin 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych . 

 

1.Cele konkursu. 

Celem konkursu jest powierzenie zadań publicznych w zakresie podtrzymywania  

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanych w 2022 r. dla mieszkańców Gminy 

Dobryszyce .  

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie : 

2.1 Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  

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

publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki: 

1) Zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Dobryszyce, 

2) Prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę, 

dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania, jak również posiadają 

bazę do realizacji zadania, 

3) Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z  wymaganymi 

załącznikami, 

 

2.2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert nie mogą prowadzić odpłatnej 

działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do przedmiotu 

oferty. 

 

2.3. Przedmiotem dotacji będzie powierzenie realizacji zadań polegających 

na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanych w  2022 r. 

poprzez:  

1) Rozwój edukacji muzycznej mieszkańców gminy poprzez prowadzenie chóru składającego 

się z przynajmniej 80% mieszkańców gminy i uświetnienie swoimi występami przynajmniej 

czterech gminnych uroczystości, reprezentacja gminy  w przynajmniej dwóch imprezach 

promocyjnych poza terenem gminy ( konkursy, przeglądy muzyczne) -  20.000,00 zł; 

2) Organizację spotkania kulturalnego w zakresie twórczości regionalnej – 5.000,00 zł. 

 

2.4. Wymagania i zalecenia dotyczące formy oraz treści ofert: 

2.4.1. Oferta konkursowa musi być sporządzona na druku określonym Rozporządzeniem 

Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dn. 24 października 2018 r. 

(wejście w życie 29 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 ), a także uzupełniona o wymagane załączniki :  

2.4.2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 

2.4.3. informację o posiadanych zasobach kadrowych (wraz z dokumentami 

potwierdzającymi właściwe kwalifikacje) zapewniających wykonanie zadania publicznego. 



2.4.4 informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i finansowych oferenta, które będą 

wykorzystywane do realizacji zadania.   

2.4.5 sprawozdanie z wykonania zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, 

2.4.6. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i regulaminu konkursu (wzór 

oświadczania stanowi załącznik nr 6 do regulaminu),  

2.4.7. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki z art. 9 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (oferent nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku 

publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu 

działalności) - wzór oświadczania stanowi załącznik nr 5 do regulaminu, 

2.4.8. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,  

2.4.9 informację o zakładanej liczbie mieszkańców korzystających z zadania 

oraz planowanych efekty, 

2.4.10  harmonogram terminów realizacji zadania od daty rozstrzygnięcia konkursu do dnia 

31 grudnia 2022 r. (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu) 

2.5. Wszystkie załączone kserokopie dokumentów powinny być podpisane i potwierdzone 

za zgodność z oryginałem na każdej stronie .  

2.7. Formularze ofert, załączniki oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań 

dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobryszyce oraz na sekretariacie Urzędu 

Gminy.  

2.8 Zadanie realizowane będzie od daty podpisania  umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.  

2.9 Koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie mogą być przedmiotem dotacji .  

 

3. Finansowanie: 

Konkurs jest finansowany ze środków budżetowych Gminy Dobryszyce zgodnie z art. 127 

ust. 1 pkt 1) lit e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(tj. Dz. U.  z 2021 r.,  poz. 305 z późn. zm.). 

Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w pkt. 2.3 

wynosi- 25.000,00 zł 

 

4. Zasady zgłaszania ofert.  

4.1. Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu w sprawie 

wzoru Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dn. 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) 

wraz z wymaganymi załącznikami należy nadsyłać pocztą lub składać osobiście na adres: 

Urząd Gminy Dobryszyce  

97-505 Dobryszyce  

ul. Wolności 8  

z dopiskiem na kopercie : Otwarty konkurs ofert dotyczący powierzenia zadań publicznych 

w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej realizowanych w okresie 

od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

10.03.2022 r. do godz. 15
00

. Jawna sesja otwarcia ofert odbędzie się w dniu 11.03.2022 r. 

o godz. 10
20

 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobryszyce. 

4.2.Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną pocztą po tym terminie zostaną odrzucone. 

Dopuszcza się uzupełnienia ofert po terminie ich złożenia, 



4.3. Oferta nie będzie rozpatrywana w przypadku, kiedy pomimo wezwania do uzupełnienia, 

nie  zostanie w wyznaczonym terminie uzupełniona,  

4.4. Oferty należy sporządzić w języku polskim, 

4.5. Oferty wraz załącznikami powinny być złożone lub nadesłane w jednym egzemplarzu, 

4.6. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

4.7. Oferent może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zawierać 

w szczególności wskazanie: 

a) konkursu, którego dotyczy, 

b) wszystkich uczestników konkursu ubiegających się wspólnie o powierzenie im zadania 

publicznego, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

4.8. Po zakończeniu konkursu oferty wraz z załącznikami  nie będą zwracane, 

4.9.Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę, 

4.10. Oferty, które nie będą spełniały warunków określonych w pkt. 2 i zasad określonych 

w pkt. 4 niniejszego Regulaminu zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane w przypadku, 

kiedy nie będzie możliwe ich uzupełnienia, o którym mowa w pkt. 4.3. Regulaminu. 

4.11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

5.Procedura oceny i wyboru wniosków: 

5.1.  Do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie 

zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
zostanie powołana Komisja Konkursowa zarządzeniem Wójta Gminy Dobryszyce. Komisja 

Konkursowa opiniuje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego. 
5.2. Przed przystąpieniem do rozpatrzenia ofert, po zapoznaniu się z wykazem złożonych 

ofert, wszyscy członkowie Komisji składają do Przewodniczącego oświadczenia według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5.3. W przypadku nieprzedłożenia oświadczeń, o których mowa powyżej lub zaistnieniu 

przesłanek, o których mowa w oświadczeniu stanowiącemu załącznik nr 1 do Regulaminu, 

członek Komisji podlega wyłączeniu z prac Komisji. 

5.4. Każdy członek Komisji Konkursowej na indywidualnej karcie opiniuje spełnianie przez 

poszczególne oferty kryteriów, stosując skalę od 0/10 punktów przy każdym kryterium 

sformułowanym w ogłoszeniu konkursowym. Przyjmuje się następujące kryteria: 

1) zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w rocznym „Programie współpracy Gminy 

Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 r."   

2)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3; 

3) rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

4) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie 

publiczne; 

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład 

rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

6) realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone 

zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków. 



7) zakładana liczba mieszkańców gminy korzystających z zadania oraz planowane efekty; 

5.5. Członkowie Komisji Konkursowej opiniują oferty wpisując punkty w arkusz, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Łączna liczba punktów dla danej 

oferty, wystawiona przez członka Komisji Konkursowej jest sumą wystawionych punktów 

cząstkowych 

5.6. Opinią dla każdej oferty jest suma punktów wystawionych przez wszystkich członków 

Komisji Konkursowej i sporządza się ja na zbiorczym formularzu opiniowania oferty, której 

wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.  

5.7. Z procedury opiniowania ofert sporządza się protokół, który podpisują wszyscy 

członkowie Komisji Konkursowej 

5.8. Protokół wraz ze zbiorczą kartą opinii przekazywany jest Wójtowi. 

5.9 Decyzje o wyborze oferty  podejmie Wójt, kierując się opinią Komisji Konkursowej. 

 

6. Określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert środki finansowe nie mogą być 

wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego 

zadania np.: nie mogą być wydatkowane na: 

1. działalność gospodarczą, 

2. zadania i zakupy inwestycyjne, 

3. remont, budowę, zakup budynków lub lokali, 

4. zakup gruntów, 

5. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

6. spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań, 

7. wynagrodzenie osób niezwiązanych z realizacją zadania. 

 

 

7.Regulacje końcowe. 

a) oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy: 

- oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył lub  

rozliczył po upływie określonego terminu, 

 - została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie, 

- została sporządzona na druku innym niż wskazany w Regulaminie i ogłoszeniu, 

- została złożona przez podmiot nieuprawniony ( inny niż wymieniony w pkt. 2.1. niniejszego 

Regulaminu), 

- została przesłana drogą elektroniczną; 

 b) decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne  i nie przysługuje 

od nich odwołanie; 

c) podmiot otrzymujący powierzenie zadania publicznego zobowiązany jest do zachowania 

zasad konkurencji, gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny 

i terminowy, a  jeśli dotyczy zastosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. O wynikach konkursu Wójt Gminy powiadomi oferentów na piśmie. Od podjętej decyzji 

oferentowi nie przysługuje odwołanie. 

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań regulować  

będzie umowa załączona do konkursu pomiędzy Wójtem Gminy Dobryszyce, a oferentem 

wybranym w wyniku konkursu ofert. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Członka Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

Imię (imiona)  ..........................………………………………………..……….......................... 

 

Nazwisko ............................................……………………………………................................. 

  

 

Pełniona funkcja w Komisji Konkursowej …………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

 

1)   nie jestem wolontariuszem lub członkiem w żadnej z organizacji pozarządowej czy innym 

podmiocie ubiegającym się o dotację w niniejszym konkursie, 

 

2)   zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

735 z późn. zm.) nie podlegam wyłączeniom w udziale w Komisji Konkursowej, dotyczących 

pracownika organu administracji publicznej. 

 

 

 

 

Dobryszyce, dnia  ................................. 

 

 

............................................................ 

(podpis) 

 

 

 

 

W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu 

z niniejszego postępowania  

 

                                ........................................................ dnia .............................. r. 

 

 

............................................................ 



(podpis) 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

Dobryszyce, dnia  ......…...........   r. 

 

 

 

......................................................... 

/ imię i nazwisko / 

 

 

......................................................... 

/ adres /   

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem otwartego konkursu ofert 

oraz zasad i trybu pracy Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 
 

 

 

      

       .............................................................. 
          / podpis / 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

 

Indywidualna karta opinii oferty 

 

 

...................................... 

/ nr oferty / 

 

 

................................................... 

/ nazwa podmiotu /    

 

      ............................................................................. 

 

/ imię i nazwisko opiniującego / 

 

 

 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Punktacja 

maksymalna 

Przyznana 

ilość punktów 

 

1. 

Zgodność zadania z priorytetami 

ogłoszonymi w rocznym „Programie 

współpracy Gminy Dobryszyce z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 r." 

 

     0/10 

punktów 

 

 

2.  możliwość realizacji zadania publicznego 

przez organizację pozarządową lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3; 

0/10 punktów 

 

 

 

3. 

 

 rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów 

realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania; 

 

0/10 punktów 

 

 

4.  proponowana jakość wykonania zadania 

i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 będą realizować 

zadanie publiczne; 

 

 

     0/10 

punktów 

 

 

 

5. planowany przez organizację pozarządową   



lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

wkład rzeczowy, osobowy, w tym 

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków; 

 

     0/10 

punktów 

 

 

 

6. realizacji zleconych zadań publicznych 

w przypadku organizacji pozarządowej lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, 

które w latach poprzednich realizowały 

zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę 

rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

 

     0/10 

punktów 

 

 

7 zakładana liczba mieszkańców gminy 

korzystających z zadania oraz planowane 

efekty; 

 

0/10 punktów  

    

  70 punktów  

 

 

 

 

.........................................…..   ...................................................…. 

/ Data /                                                                                /Podpis osoby opiniującej/ 

 

 

  



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

 

 

Zbiorcza karta opinii oferty 

 

 

 

.......................................... 

/ nr oferty / 

 

 

……………………….. 

/ nazwa podmiotu / 

 

 

 

L.p. Imię i Nazwisko 

Członka Komisji 

Suma 

punktów 

kryterium 

1 

Suma 

punktów 

kryterium 

2 

Suma 

punktów 

kryterium 

3 

Suma 

punktów 

kryterium 

4 

Suma 

punktów 

kryterium 

5 

Ogółem 

1.  

 

      

2.  

 

      

3.  

 

      

4.  

 

      

 Suma punktów  

 

     

 

 

Średnia uzyskanych punktów  ……..…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

 

Podmiot wnioskujący       Data:..................................... 

......................................  

...................................... 

...................................... 

          (pieczątka) 

 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

 W związku ze złożoną ofertą realizacji w roku 2022 zadania publicznego w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt.  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

oświadczamy, że jako podmiot uczestniczący w otwartym konkursie ofert nie prowadzę 

odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu 

do przedmiotu oferty. 

 

 

 

       ..................................................... 

       ..................................................... 

       Podpis osób upoważnionych do 

       reprezentowania oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

 

Podmiot wnioskujący       Data: ......................................... 

................................... 

................................... 

.................................. 

(pieczątka) 

 

O ś w i a d c z e n i e 

 

Oświadczam, że jako podmiot uczestniczący w otwartym konkursie ofert w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i regulaminu konkursu. 

  

      ..................................................................... 

      Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

      Do reprezentowania oferenta



 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych 

 

 

I. I HARMONOGRAM  PLANOWANYCH  DZIAŁAŃ  W  ZAKRESIE 

     REALIZACJI  ZADANIA …………………………………… 

 

 

 

 

II  TERMINARZ  PLANOWANYCH  DZIAŁAŃ 

 

 

 

 

 

 

III  KALKULACJE  KOSZTÓW  ZADANIA 

 

 

 

Lp. PLANOWANE  DZIAŁANIE 
PLANOWANE  KOSZTY    

Ogółem 

w tym: 

środki 

własne 

dotacja 

   …………. ………….. 

 
 

 …………. ………….. 

 
 

 …………. ………….. 

RAZEM:  …………. ………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


