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                                       BURMISTRZ BARWIC 
 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 

października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok oraz Uchwały Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z 

dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok. oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 

1038, 1243, 1535). 

 

OGŁASZA 

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu kultury 

fizycznej i sportu. 

 

 

§ 1 

Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość dotacji przeznaczonej na ich na realizację     

w roku 2022 

 

1. Z zakresu kultury fizycznej i sportu: 

a) wspieranie działań i szkoleń w klubach sportowych w różnych dyscyplinach ,  

b) organizacja medialnych cyklicznych imprez sportowych 

c) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, spartakiadach, 

rajdach, 

d) organizacja całorocznych zajęć sportowych w klubach i szkołach, 

e) upowszechnianie krajoznawstwa oraz  organizowanie wypoczynku letniego i 

zimowego, 

f)  propagowanie zdrowego stylu życia, 

 

Przeznaczona kwota dotacji: do 170.000,00 zł 

2. Kwota dotacji może ulec zmianie. 

 

§ 2 

Zasady przyznania dotacji 

 

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zapisami: 

 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  
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poz. 1372, 1834) 

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

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) 

 

- Uchwały Nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok oraz Uchwały 

Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25.11.2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały nr XXXV/307/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 października 2021 r. w 

sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.  

 

- Rozporządzenie 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 (Poz. 2057). 

 

2. Konkurs adresowany jest organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty 

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

publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową związaną z realizacją 

zadań objętych konkursem w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

3. Wsparcie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie określonym w art. 15 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) .  

4. Dotacja nie może być przeznaczona na: 

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

- ponoszenie stałych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (za wyjątkiem 

trenerów),  

- czynsze, koszty dostawy energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, 

- podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia, 

- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, 

- zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 

- działalność polityczną i religijną, 

- wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz 

koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd, 

- wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie, 

- odsetki od zadłużeń, 

- darowizny na rzecz osób innych. 

 

5. Dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji projektu. Wysokość 

kosztów na wynagrodzenia nie może przekraczać 25% wnioskowanej dotacji. Wymagany jest 

wkład własny podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu 

całkowitego zadania. Jako wkład własny uznaje się wkład finansowy oraz wkład osobowy 
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(tzn. świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków). Do wkładu własnego 

finansowego zalicza się także dotacje z innych organów rządowych, samorządowych, 

sponsorów i wpłat uczestników. 

6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 

określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 20%. Przesunięcia nie mogą 

dotyczyć wynagrodzeń.  

7. W przypadku kiedy Oferent złoży w pkt. VI.1. wniosku deklaracje o nieodpłatnym 

wykonaniu zadania publicznego  to nie jest uprawniony do pobierania opłat od adresatów 

zadania, gdyż nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.  

 

8. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób 

jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt na 

jednego uczestnika.  

 

9. Ofertę może złożyć wspólnie kilka organizacji lub podmiotów. Organizacje pozarządowe 

lub podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania 

wynikające z realizacji zadania.  

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

11. Rozpatrzone będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone w terminie i wg 

wzoru stanowiącego załącznik 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 (Poz. 2057) 

 

12. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć: 

- kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (pobrany samodzielny 

wydruk komputerowy), 

- podpisaną klauzulę informacyjna o przetwarzaniu danych w Urzędzie Miejskim w 

Barwicach 

 

13. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie 

do przyznanej kwoty aktualizacji: 

-  planu i harmonogramu działań, 

- zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania,  

- zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania,  

- zaktualizowany opis poszczególnych działań.  

 

§ 3 

Warunki i zasady składania ofert 
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1.Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy składać, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej, na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice  lub 

przesłać pocztą w terminie do 17 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu 

do Urzędu). 

Na kopercie należy umieścić następujące informacje: 

- pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, 

- adnotację „Otwarty konkurs ofert 2022 – z zakresu kultury fizycznej i sportu” 

 

2. Oferty złożone na innych formularzach oraz oferty otrzymane po terminie, bez względu na 

przyczyny opóźnienia złożenia oferty, nie będą rozpatrywane w postępowaniu konkursowym.  

3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 

r. poz. 1038, 1243, 1535). 

 

4. Formularz oferty znajduje się w ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej 

www.barwice.pl oraz  w Referacie  Promocji i Rozwoju Gminy, Urząd Miejski w Barwicach 

ul. Zwycięzców22, 78-460 Barwice (pok. nr 21). 

 

5. W przypadku stwierdzenia braków, wezwanie do ich uzupełnienia będzie przekazane         

na piśmie za potwierdzeniem odbioru.  

§ 4 

Warunki i tryby stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert 

 

1. Oceny złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza 

Barwic, która przedstawi Burmistrzowi propozycje co do wyboru ofert. Tryb powoływania 

i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert określa §12. Programu 

współpracy Gminy Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

  

2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się zasadami wskazanymi w art. 15 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535) oraz następującymi kryteriami: 

- zgodność projektu z zadaniami gminy  oraz zadaniami statutowymi organizacji, 

- efekty projektu, 

- zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie 

wskazujące na możliwość realizacji zadania, 

- ocena kosztów realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji 

oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego, 

http://www.barwice.pl/
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- zakładana liczba uczestników realizowanego zadania, 

- terminowe wywiązanie się z umów zawartych z Gminą oraz prawidłowe rozliczenie 

otrzymanej dotacji w ciągu ostatnich dwóch lat, 

- dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą. 

3. Wyboru ofert dokona Burmistrz Barwic na podstawie protokołu komisji konkursowej         

w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert. 

4. Do realizacji zadania publicznego Komisja Konkursowa może wybrać więcej niż jednego 

oferenta. W przypadku wyboru kilku oferentów suma dofinansowania zadań publicznych nie 

przekroczy wskazanej kwoty. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu postępowania 

konkursowego. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana: na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim w Barwicach, na stronie internetowej www.barwice.pl oraz                   

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6. Z podmiotami, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie 

podpisana umowa o realizację zadania publicznego.   

§ 5 

Termin i warunki realizacji zadania 

 

1. Termin realizacji zadania: do 31 grudzień 2022 roku 

 

2. Warunki realizacji zadania: 

- miejsce: gmina Barwice (w przypadku inicjatyw turystycznych, organizacji imprez o 

charakterze turystyczno-krajoznawczym tj. rajdów pieszych i rowerowych, spływów 

kajakowych, wycieczek autokarowych itp. dla dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie z 

harmonogramem). 

- w przypadku imprez: zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 

 

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje 

umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert. 

 

4. Zleceniodawca może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy 

w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności 

prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub 

finansową oferenta. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
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1. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie 

Miejskim w  Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice , telefonicznie pod 

numerem: 94 713 75 13. 

Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego www.barwice.pl 

 


