
Zarządzenie Nr 0050.10.2022 

Wójta Gminy Gowarczów 

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku 

publicznego w 2022 roku 

 

 
 Na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust.2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r.  poz. 1057 ze zm.), 

uchwały Nr XXXIII/67/2021  Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 7 grudnia 2021 roku w 

sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok 

zarządzam się co następuje: 

§ 1 

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej w 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Regulamin konkursu określa uchwała Nr XXXIII/67/2021 Rady Gminy w 

Gowarczowie z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie  uchwalenia rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi 

realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.  

 

§ 2 

 

Ogłoszenie , o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gowarczowie i na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Gowarczowie.   

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  Wójt Gminy 

 

Stanisław Pacocha 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 0050.10.2022 roku 

Wójta Gminy Gowarczów  

z dnia 26  stycznia 2022 roku 

 

OGŁOSZENIE  

Wójta Gminy Gowarczów  

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku . o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i uchwały Nr 

XXXIII/67/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok  

ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury 

fizycznej w 2022 roku. 

 

1. Rodzaj zadania: 

Rozwój kultury fizycznej i sportu. 

Nazwa zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gowarczów 

(organizacja rozgrywek sportowych, prowadzenie sekcji piłki nożnej). 

Cele i zadania:  

1) organizowanie turniejów sportowych  piłki nożnej,  

2) popularyzacja zajęć, zawodów sportowych i imprez o zasięgu gminnym, 

3) upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy Gowarczów aktywności ruchowej 

dla zdrowia fizycznego, 

4) prowadzenie zajęć treningowych, 

5) organizowanie zawodów sportowych (mecze piłki nożnej) w okresie wiosna-jesień 

dla mieszkańców Gminy Gowarczów. 

2. Wysokość przeznaczonych środków na realizację zadania:  

na realizację zadania Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie 

Gminy Gowarczów (organizacja rozgrywek sportowych, prowadzenie sekcji piłki 

nożnej) w 2022 roku przeznaczono kwotę 58.000 zł. 

Na sfinansowanie powyższego zadania w roku 2021 Gmina Gowarczów przeznaczyła 

ze swojego budżetu dotacje w wysokości 52.000 zł.  

3. Zasady przyznawania dotacji: 

zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na 

podstawie zawartej umowy z podmiotem z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu 

zadania, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27  sierpnia 

2009r. o finansach publicznych ( tj.Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.).  

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

a) termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2022 roku. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością 

zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w 

zakresie opisanym w ofercie. Zadanie powinno być realizowane na rzecz 

mieszkańców Gminy Gowarczów. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa 

niż wnioskowana w ofercie. Istnieje możliwość również zmiany zakresu 



rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Wójt Gminy Gowarczów po 

zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. 

5. Termin i sposób składania ofert: 

a) termin składania ofert upływa z dniem 21  lutego 2022 roku o godz. 15
30

. 

b) miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Gowarczowie. 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gowarczowie 

Plac XX-lecia 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7
30

-15
30

, tel. 48/6724037 

w.235. 

c) ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa 

Rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 

24 października 2018 roku w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057). Ofertę należy złożyć w zamkniętej 

kopercie z napisem nazwy zadania.  

d) Oferta powinna zawierać w szczególności: 

- nazwę i siedzibę podmiotu, aktualny wpis do rejestru sądowego lub innego 

organu rejestrowego,  

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,  

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, 

którego dotyczy zadanie publiczne, 

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania publicznego, oraz o planowanej wysokości środków 

finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,  

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania 

publicznego, 

- oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania o braku obciążenia 

rachunku bankowego tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku (z nazwą i 

numerem rachunku) złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie 

fałszywych oświadczeń art.233 k.k.) 

Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane. Za 

termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Gminy 

w Gowarczowie, a nie datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania. Złożenie 

oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania 

dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.  

e) Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia 

dodatkowych dokumentów. 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert: 

a) rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 23 lutego 2022 roku w siedzibie Urzędu 

Gminy w Gowarczowie o godz. 10
00

 w pokoju 207. 

b) oceny formalnej i merytorycznej dokona komisja konkursowa powołana przez 

Wójta Gminy Gowarczów zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr XXXIII/67/2021 Rady Gminy Gowarczów z dnia 7 grudnia 2021 roku 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku 

publicznego na 2022 rok.  

c) dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa będzie brała pod 

uwagę następujące kryteria: 



- merytoryczne ( zasięg działania, miejsce wykonania zadania, zgodność z 

niniejszym ogłoszeniem), 

- finansowe (koszty realizacji planowanego zadania – stosunek ponoszonych 

nakładów do zamierzonych efektów i celów, i inne), 

- organizacyjne: doświadczenie w realizacji powyższych zadań, 

- analizy prawidłowości i terminowości rozliczenia dotacji zadań zleconych w 

ubiegłych latach, 

- znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminy. 

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą ilość punktów. 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie 

zostanie złożona tylko jedna oferta.   

Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Gowarczów po zapoznaniu się z opinią 

komisji konkursowej.         

 

  Wójt Gminy 

 

Stanisław Pacocha 

 

 


