
ZARZĄDZENIE NR 0151-12/05 
Wójta Gminy Kobierzyce 
z dnia 14 stycznia 2005 r. 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Kobierzyce w dziedzinie kultura fizyczna i sport w 2005 roku 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.11 ust. 2 i 3 i 
art.5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), zarządza się co następuje:  
 

§ 1 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobierzyce w 

dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2005 w następującym zakresie: 
1) szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach 

sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej oraz jeździe konnej na 
terenie wsi Krzyżowice – wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
wsparcie realizacji tego zadania: 11.000 zł., 

2) szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikowanych zawodach 
sportowych młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie wsi Wierzbice, Pustków 
Żurawski, Tyniec n/Śl., Magnice, Tyniec Mały, Domasław, Małuszów, Pustków 
Wilczkowski, Wysoka; oraz  szkolenie i organizacja imprez sportowych oraz udział w 
kwalifikowanych zawodach sportowych młodzieży i dorosłych w piłce siatkowej na 
terenie wsi Pustków Żurawski – wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
wsparcie realizacji tego zadania: 47.000 zł., 

2. Warunkiem realizacji zadań określonych w ust.1 jest: 
1) zapewnienie bazy sportowo-rekreacyjnej bądź bazy treningowej, prowadzenie zajęć 

przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami bądź przez wykwalifikowany 
personel, ubezpieczenie uczestników, zniesienie lub obniżenie odpłatności z tytułu 
udziału w imprezach, zajęciach i zawodach sportowych dla mieszkańców Gminy 
Kobierzyce, 

2) dołożenie przez podmiot najwyższej staranności w realizacji, zgodnie z umową oraz 
obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań 
publicznych Gminy Kobierzyce w dziedzinie upowszechniania kultury zgodnie z 
„Programem współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 
2005”, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIV/434/04 z dnia 25 
listopada 2004r. 

 
§ 2 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po 1 marca 2005 
r. 

 

 

 

 



§ 3 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 ze 
zmianami), 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 
innych kościołów 

3) związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
5) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie 

nadzorowane. 
2. Jeżeli podmiotem składającym ofertę jest jednostka organizacyjna nadzorowana lub 

prowadzona przed jednostkę samorządu terytorialnego (zwaną dalej JST) do oferty należy 
dołączyć: 
1) rekomendację JST, 
2) oświadczenie JST wyrażające zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego 

ofertę umowy z Gminą Kobierzyce według wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz.U. nr 193 poz. 1891). 

 
§ 4 

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe łącznie do 
kwoty 58 000 zł.  

 
 

§ 5 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 

Gminy Kobierzyce Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 21 lutego 2004r. do godz. 
11.00: 

1) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891) – formularz dostępny w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kobierzyce, 

2) aktualnego odpisu z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) – dotyczy 
podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 

3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu 
4) wykazu podobnych zadań realizowanych przez podmiot w ciągu ostatnich trzech lat 
5) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok. 
2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. Oferta winna być wypełniona w języku polskim, czytelnie i w sposób 
przejrzysty. 

3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. 
 



§ 7 
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 
1) merytoryczne (zasięg działania, mierzalny cel działania w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu), 
2) finansowe (koszty realizacji planowanego zadania - stosunek ponoszonych nakładów do  

zamierzonych efektów i celów,  inne źródła finansowania), 
3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie).  
4) zakładani partnerzy i beneficjenci. 
 

§ 8 

1. Prawidłowo złożone pod względem formalnym oferty podlegają ocenie merytorycznej. 
2. Oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy 

Kobierzyce. 
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kobierzyce po zapoznaniu się z 

opinią Komisji. 
4. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego 

unieważnienia z podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu 
konkursu decyduje Wójt Gminy Kobierzyce. 

 
§ 9 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2005 r. 

§ 10 
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu 

umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29 października 2003r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz.U. nr 193 poz. 1891). Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby 
uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem. 

2. Warunkiem zawarcia umowy jest: 
1) otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, 
2) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta 

kosztorysu projektu. 
3. Działania w ramach dofinansowanego projektu, których koszty zostaną przedstawione w 

sprawozdaniu, mogą rozpocząć się dopiero z dniem zawarcia umowy. Żadne koszty 
związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po 
terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane ze 
środków dotacji.  

4. Dotacja będzie przekazana jednorazowo najpóźniej do 15 dni po podpisaniu umowy. 
 

§ 11 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ogólnego i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy Kobierzyce. 
 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 


