
ZARZĄDZENIE REKiS NR 0151/0047/11 

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 04 marca 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 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) zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

 

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

 

ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 

1. Edukacja ekologiczna dotycząca właściwego gospodarowania odpadami zmierzająca  do 

kształtowania prawidłowych nawyków i działań proekologicznych wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Kobierzyce, obejmujące następujące 

działania: 
 

a)  warsztaty dla uczniów szkół na terenie gminy celem podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i 

młodzieży w zakresie postępowania z odpadami, zachęcenie do proekologicznych zachowań i postaw, 

edukowanie poprzez zabawę- warsztaty w  szkołach podstawowych i w  gimnazjach dla około 400 

uczniów, 

b) organizacja i przeprowadzenie konkursu „Myślę więc segreguję” w szkołach i przedszkolach dla 

około 1600 uczniów w II kategoriach : I kategoria szkoły (gimnazja i szkoły podstawowe)  i II 

kategoria przedszkola. Konkurs obejmuje zbiórkę następujących rodzajów surowców: baterii, 

makulatury,  nakrętek plastikowych.  

c) warsztat dla szkolnych koordynatorów zbiórki dla około  20 osób celem podniesienia świadomości 

ekologicznej nauczycieli.  

d) organizacja i przeprowadzenie konkursu w szkołach  dla około 1260 uczniów (gimnazja i szkoły 

podstawowe  ) na najciekawsze zdjęcie o tematyce związanej z odpadami i ochroną klimatu. 

 

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

w tym w zakresie w/w działań:  

 

a) do 9 000 zł  

b) do 14 100zł  

c) do 3 000zł  

d) do 3 900zł 

 

§ 2 

 

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

Kobierzyce zgodnie z „Programem współpracy Gminy Kobierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” uchwalonym uchwałą Rady Gminy 

Kobierzyce NR XLVIII/603/10 z dnia 22 października 2010 roku. 

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

 

 

 



 

§ 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 (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,  

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

3) spółdzielnie socjalne 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), 

 

 

§ 4 

 

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie przeznacza się środki finansowe do kwoty 30 000 zł.  

 

§ 5 

 

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

Aleja Pałacowa 1 w terminie do dnia 28 marca 2011 r. 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 rejestru – dotyczy podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 

c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii statutu 

d) 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. 

 

§ 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 08 kwietnia 2011 r. 

 

 

§ 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. 

 

 

 


