
ZARZĄDZENIE  NR 0050.382.2016.OR 

BURMISTRZA  WADOWIC 

Z DNIA 7 MARCA 2016 ROKU 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 

 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515  

z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.poz. 239), w oparciu o Uchwałę  

Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

 

Burmistrz Wadowic zarządza,  co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 

 kultury fizycznej,  

 kultury,  

 ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 ekologii i ochrony zwierząt. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ogólno-Organizacyjnego  

oraz Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia nr 0050.382 .2016.OR 
Burmistrza Wadowic z dnia 7 marca 2016 roku 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wadowice  

w okresie od 15 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515  

z późniejszymi zmianami)oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.poz. 239), w oparciu o Uchwałę  

Nr XIV/116/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 

Gminy Wadowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie  na 2016 rok. 

 
 

§ 1 
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów na realizację zadań:  
 

1)    Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ: 

NUMER 
ZADANIA 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA KWOTA 

DOTACJI W 2016 

1 
Dofinansowanie udziału  wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu 
kultury fizycznej zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie 
nie wyższej niż 20% wartości tego projektu 

15.000 zł 

 

2)    Z ZAKRESU KULTURY: 

NUMER 
ZADANIA 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA KWOTA 

DOTACJI W 2016 

1 
Dofinansowanie udziału  wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu 
kultury zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie  
nie wyższej niż 20% wartości tego projektu 

20.000 zł 

 

3)    Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA 

RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

NUMER 
ZADANIA 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA KWOTA 

DOTACJI W 2016 

1 

Dofinansowanie udziału  wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
zgłaszanym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie nie wyższej  
niż 20% wartości tego projektu 

9.000 zł 

 

4)   Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 

      SPOŁECZNYM: 

NUMER 
ZADANIA 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA KWOTA 

DOTACJI W 2016 

1 

Dofinansowanie udziału  wkładu własnego organizacji w projekcie z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zgłaszanym  
do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie nie wyższej niż 20%  
wartości tego projektu, z zastrzeżeniem, że projekt musi być zgodny  
z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani Gminy Wadowice. 

10.000 zł 

 



 

5)   Z ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT: 

NUMER 
ZADANIA 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA KWOTA 

DOTACJI W 2016 

1 

Organizowanie przedsięwzięć propagujących wśród mieszkańców Gminy,  
w tym przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, zagadnień dotyczących  
ochrony zwierząt domowych, ochrony praw zwierząt, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na ich bezdomność 

3.000 zł  

2 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie 
przepisów dotyczących właścicieli psów i kotów, mającej na celu uświadomienie 
obowiązków w zakresie dbania o czystość i porządek, w szczególności  
na terenach publicznych 

17.000 zł  

 
Na realizację zadań w powyższych zakresach w 2015 roku – w formie dotacji wspierającej – przeznaczono środki 
finansowe w wysokości: 1.603.000 zł 

 
§ 2 

W otwartym konkursie ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą 

uczestniczyć: 

- organizacje pozarządowe, 

- inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy. 

 
§ 3 

Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Wadowice lub na rzecz jej 

mieszkańców, a działalność statutowa oferenta musi być zgodna z dziedziną zlecanego zadania. 

 
§ 4 

Na jedno zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę (jedno zadanie = jedna oferta). 
 

§ 5 
1. Przyjmuje się, że w wyniku przeprowadzonego konkursu Burmistrz może powierzyć realizację danego zadania 

publicznego więcej niż jednemu podmiotowi (w takim przypadku zadanie publiczne realizowane jest przez kilka 

podmiotów, które uzyskają dofinansowanie na prowadzone przez siebie działania). 

2. W przypadku, gdy suma dofinansowania wybranych ofert przekracza wysokość środków określonych w § 1 

organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia dofinansowania stosownie do posiadanych 

środków oraz do wskazania (w ramach danego kosztorysu) przeznaczenia części dotacji na pokrycie innych 

kosztów niż zaproponowane przez wnioskodawcę. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie również możliwość zmiany wysokości środków przeznaczonych  

na realizację poszczególnych zadań, stosownie do podjętej uchwały budżetowej. 

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent ma obowiązek przedłożyć 

korektę kosztorysu realizacji zadania.   

W korekcie kosztorysu procentowy udział środków własnych nie może być niższy niż w złożonej ofercie. 

5. Dofinansowanie nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów przeznaczonych na realizację zadania. 

6. Wymagane jest minimum 5% wkładu finansowego własnego lub z innych źródeł. 

7. Dopuszcza się pobieranie wpłat/opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie 

publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową. 

8. Wysokość wpłat/opłat wnoszonych przez adresatów zadania musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty  

i nie może być zwiększana w przypadku korekty kosztorysu. 

9. Dotacja nie może być wykorzystana na:   

 zakupy inwestycyjne, 

 zakup gruntów, 

 działalność gospodarczą, 



 pokrycie kosztów delegacji sędziowskich, opłat statutowych, członkowskich, opłat za uprawnienia, 

licencje, transfery, 

 pokrycie kosztów utrzymania biura (z wyłączeniem kosztów bezpośrednio związanych z realizacją 

zadania), 

 działalność partii politycznych,  

 działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych, 

 działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne, 

 uregulowanie zobowiązań powstałych przed datą podpisania umowy. 

 
§ 6 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 30 marca 2016 roku oferty zgodnej ze 

wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku  

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25). 

2. Do oferty należy dołączyć: 

- kopia aktualnego wypisu z rejestru (nie może być postanowienie) lub odpowiednio kopia zaświadczenia  

z właściwej ewidencji wraz z uchwałą potwierdzającą umocowania osób reprezentujących – potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu,  

lub wydruk komputerowy z KRS – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

społecznej. 

- pełnomocnictwo do podpisywania umów wynikające z zapisów statutowych w przypadku terenowych 

jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (koła, oddziały), 

- statut organizacji. 

3. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.wadowice.pl /Urząd/Organizacje 

pozarządowe/Konkursy dla NGO oraz w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wadowicach 

(I piętro, pok. 32). 

4. Oferty należy przygotować wg następujących zasad: 

- oferta musi być wypełniona w języku  polskim, w sposób czytelny, tj. komputerowo, pismem maszynowym 

lub ręcznym drukowanym, 

- nie można zmieniać układu oferty, 

- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, 

- podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność 

oferty. 

5. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 30 marca 2016 roku w Biurze Obsługi 

Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowice (parter, pok.7). O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data 

przyjęcia oferty na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Wadowicach. 

6. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, lub przyznania 

dotacji w oczekiwanej wysokości. 

 
§ 7 

1. Kryteria oceny formalnej – oferta: 

a) została złożona przez uprawniony podmiot, 

b) została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego), 

c) jest zgodna z działalnością statutową podmiotu, 

d) złożona została na odpowiednim formularzu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, 

e) została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego  

zgodnie z zapisami statutu, Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru,  

ewidencji lub stosownego pełnomocnictwa, 

http://www.wadowice.pl/


f) jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane załączniki), a zawarte w niej pola są prawidłowo wypełnione, 

g) zakłada zapewnienie wymaganego wkładu własnego lub z innych źródeł, 

h) obejmuje swoim działaniem mieszkańców Gminy Wadowice, 

i) jest zgodna z tematyką, na którą została złożona i wyczerpuje ją w całości. 

TYLKO OFERTA, KTÓRA SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMOGI FORMALNE, PODLEGA OCENIE MERYTORYCZNEJ. 

2. Kryteria oceny  merytorycznej:      

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, 

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania (minimalizowanie kosztów i maksymalna efektywność  

ich wykorzystania), 

c) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych, pochodzących z innych źródeł,  

wpłat adresatów zadania, 

d) proponowana jakość wykonania zadania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie  

będzie realizowane, 

e) dotychczasowa współpraca z samorządem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków), 

f) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz 

osobowy, w tym praca wolontariuszy oraz praca społeczna członków. 

 
§ 8 

1. Oferty oceniać będą powołane przez Burmistrza Wadowic komisje konkursowe. 

2. Ostatecznego wyboru najlepszych ofert  dokona Burmistrz Wadowic w terminie do dnia 15 kwietnia  2016 roku  

w drodze zarządzenia. 

3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz na tablicy ogłoszeń. 

4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów KPA i nie przysługuje  

od niej odwołanie. 

5. Warunkiem realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy. 

 


