
 

ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0269.2011 

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 14 grudnia 2011r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Kobierzyce  

 
Na podstawie  art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj.  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.) w związku z art.11 ust. 2 i 3 i art.5 ust. 4 pkt 1 i 2 

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

jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536), Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XIII/143/11 z 

dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, 

zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

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

dziedzinie:  

 
 

A. kultura- ochrona i konserwacja zabytków 

 

1. prace remontowe- część zachodnia oraz część południowa muru otaczającego zespół podworski 

w Wierzbicach 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 20 000 

zł, 

 

2. ochrona obiektu zabytkowego- remont plebani przy Kościele Parafialnym w Wierzbicach 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 20 000 

zł, 

 

B. upowszechnianie kultury 

 

1. aktywowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce poprzez organizację wyjazdów 

turystycznych i kulturalnych 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 10 000 

zł, 

 

2.organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz działań rehabilitacyjnych na rzecz osób 

niepełnosprawnych z terenu gminy Kobierzyce 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 10 000 

zł, 

 

3.organizacja życia kulturalnego emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie gminy 

Kobierzyce 

 



- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 10 000 

zł, 

 

C. ratownictwo i ochrona ludności 

 

1.zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja szkoleń dla OSP Kobierzyce 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 30 000 

zł, 

 

2.zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja szkoleń dla OSP Pustków Żurawski 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 30 000 

zł, 

 

3.zakup sprzętu i wyposażenia oraz organizacja szkoleń dla OSP Pustków Wilczkowski 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 30 000 

zł, 

 

D. edukacyjna opieka wychowawcza 

 

1.organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 5 000 zł, 

 

2.organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kobierzyce 

 

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania  wynosi –do 20 000 

zł, 

 

E. profilaktyka uzależnień 

 

program profilaktyczny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, którego celem jest 

umocnienie więzi rodzinnych, rozwój osobisty i poprawa relacji interpersonalnych 

 

    - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – do 20 000 zł, 

 

F. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2012r. 

 

1.  organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży w dyscyplinie piłka siatkowa 

dziewcząt i judo na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5.000 zł, 

 

2. organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

koszowa mężczyzn na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5.000 zł, 



 

3. organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka koszowa 

kobiet na terenie wsi Bielany Wrocławskie w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 5.000 zł, 

 

4. organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

ręczna kobiet na terenie miejscowości Kobierzyce w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 60.000 zł, 

 

5. organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

nożna mężczyzn na terenie miejscowości Kobierzyce w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 127.000 zł, 

 

6. organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

nożna mężczyzn na terenie miejscowości Jaszowice w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 40.000 zł, 

 

7.  organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

nożna mężczyzn na terenie miejscowości Solna w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 12.000 zł, 

 

8  organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

nożna mężczyzn na terenie miejscowości Bielany Wrocławskie w I półroczu 2012  

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 15.000 zł, 

 

9.  organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie piłka 

nożna mężczyzn na terenie miejscowości Wierzbice, Małuszów, Magnice, Tyniec nad Ślęzą, 

Pustków Wilczkowski, Krzyżowice, Domasław oraz wysokość piłce siatkowej wysokość 

miejscowości Pustków Żurawski w I półroczu 2012 

 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 47.500 zł, 

 

10. organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie tenis 

stołowy mężczyzn na terenie miejscowości Tyniec Mały w I półroczu 2012 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 2.500 zł, 

 

11.  prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i profilaktycznych na terenie Gminy 

Kobierzyce w I półroczu 2012 



 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 3.000 zł, 

  

12.) organizacja szkolenia sportowego, organizacja imprez sportowych i udział w zawodach 

sportowych zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży w innych dyscyplinach na terenie 

miejscowości Gminy Kobierzyce w I półroczu 2012 

- wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania – do 10.000 zł. 
 

§ 2 

1.Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań 

publicznych Gminy Kobierzyce zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Kobierzyce 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 

2.Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po podpisaniu umów. 

 

§ 3 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 

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

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536) osoby prawne i 

jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczpospolitej 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,  

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

c)spółdzielnie socjalne 

d)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. Nr 127, 

poz. 857, z późn. zm.), 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. 
 

 

 

§ 4 

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe do kwoty 537 000 

zł.  

 

§ 5 

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

Kobierzyce ,Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 5 stycznia 2012r., do godz.15.00.: 

a) oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

      z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 

realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6 

poz. 25). 

b) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, 

c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu, 

d) stanowiska służb ochrony zabytków (dotyczy zadania A) 

e) kosztorysu ofertowego (dotyczy zadania A) 

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. 

 

§ 6 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria (0-5): 

a)merytoryczne (zasięg oraz mierzalny 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 

 

§ 7 

1. Oferty opiniowane są przez Komisję ds. Użyteczności Publicznej Rady Gminy Kobierzyce 

2. Oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy, 

3. Wójt dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty, 

4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub jego unieważnienia z 

podaniem uzasadnionych przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu decyduje Wójt 

Gminy Kobierzyce. 

 

§ 8 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia  9 stycznia 2012r. 

 

§ 9 

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania 

umowy pomiędzy Gminą Kobierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie 

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

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 6 poz. 25). 

2. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej 

organizacji zgodnie z jej statutem, 

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia 

umowy jest  korekta kosztorysu oferty, 

4. Dotacja lub transza dotacji będzie przekazana zgodnie z ustaleniami stron najpóźniej do 30 

dni po podpisaniu umowy. 

§ 10 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji Kultury i Sportu Urzędu 

Gminy Kobierzyce. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 


