
Załącznik do Zarządzenia nr 10/2023 

Wójta Gminy Serniki 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

WÓJT GMINY SERNIKI 

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) 

i rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 

października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 

2057), w związku z Uchwałą Nr XLVIII/278/2022 Rady Gminy Serniki z dnia 30 listopada 2022 

r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. 

poz. 6370 

ogłasza 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań w 2023 r. 

o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej 

 

RODZAJ ZADANIA I TERMIN REALIZACJI: 

 

Zakres zadań objętych niniejszym konkursem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, a dotyczących zadań o charakterze gminnym. 

 

 

Lp. Rodzaj zadania Zakres zadań Termin realizacji 

 
 
 
 

1 

 
 

Wspieranie  
i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 

 
- zapewnienie rozwoju fizycznego  
mieszkańców poprzez organizację i 
prowadzenie zajęć sportowych w 
różnych dyscyplinach sportowych  
 
- organizacja i przeprowadzenie 
zawodów i turniejów w różnych 
dyscyplinach sportowych. 
 

 
 
 
od dnia podpisania 
umowy do 31 grudnia 
2023 r. 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 
 
Na realizację w/w zadań w 2023 roku planuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości 
34 000,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). 
 
 



WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ: 
 

1. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Serniki.  

2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób zapewniający 

wysoką jakość wykonania danego zadania, zgodnie z zawartymi umowami oraz z 

obwiązującymi przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 

3. Do warunków realizacji zadania należy również: zabezpieczenie sprzętu i innych 

materiałów potrzebnych do realizacji zadania, prowadzenie dokumentacji liczby osób 

biorących udział w danym zadaniu. 

4. Organizacje posiadają doświadczenie i kwalifikacje w realizacji zadania będącego 

przedmiotem konkursu. 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI: 
 

1. Do składania ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzące 

działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy 

Serniki, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa jest 

zgodna z zakresem ogłoszonego do realizacji zadania. 

2. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z 

dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 

1327 z późn. zm..). 

3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie w trybie zarządzenia Wójt Gminy 

Serniki, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. 

4. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w 

postępowaniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent 

może negocjować zmianę zakresu realizacji zadania lub wycofać ofertę. Po 

doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanym opisie poszczególnych 

działań, harmonogramie i kosztorysie, może zostać udzielona dotacja. 

6. Od decyzji Wójta Gminy Serniki nie przysługuje odwołanie. 

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 14.00 

w Urzędzie Gminy Serniki, pok. Nr 6, Serniki 1A, 21-107 Serniki lub przesłać pocztą na 

adres Urzędu. 

2. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla 

pocztowego.  

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 

4. Na kopercie należy umieścić nazwę oferenta oraz nazwę zadania z dopiskiem ,,Oferta na 

realizację zadania publicznego…’’ (należy wpisać rodzaj zadania na jakie składana jest 

oferta). 

5. Oferty należy sporządzić według wzoru zawartego w załączniku do rozporządzenia 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 



r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r.,poz. 2057). 

6. Złożona oferta realizacji zadania publicznego musi być kompletna, czytelnie wypełniona 

(pismem komputerowym lub ręcznie pismem drukowanym), podpisana przez osoby 

wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze, ewidencji lub w statucie, 

posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta. 

7. Do ofert należy dołączyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub 

pobrany samodzielny wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym 

do Krajowego Rejestru Sądowego. 

W przypadku złożenia kopii ww. dokumentów, kopia musi zawierać na pierwszej stronie 

opatrzoną datą klauzulę „za zgodność z oryginałem str. od….do….” wraz z czytelnym 

podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. 

8. Wypełnienie części III pkt 6 tabela „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji 

zadania publicznego” – nie jest obowiązkowe. 

9. Wypełnienie części V.B pkt 3.2. –  z wkładu własnego niefinansowego- rzeczowego  

(w zł) w tabeli Kalkulacja przewidywanych kosztów – nie jest obowiązkowe. 

10. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej 
informacji. 

 
WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: 
 
1. Możliwe jest dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków: jeżeli dany 

wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego 

nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie to uznaje się go za zgodny 

z umową tylko wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. 

2. Zmiany powyżej 10% wymagają uprzedniej zgody Wójta Gminy Serniki. Oferent 

zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys oferty po uzyskaniu zgody na 

wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

3. Oferent realizujący zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji ma obowiązek 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być 

zapewniona z uwzględnieniem wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 

1062). W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze 

względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot jest 

zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomendowane jest opisanie 

w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona 

dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami i zawarcie tych informacji w sekcji VI 

oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. 

 

 
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT: 

 

1. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności oferty.  

3. Oferta jest kompletna jeżeli: 

1) dołączone zostały wszystkie załączniki, 

2) wypełnione zostały wszystkie pola oferty. 

4. Oferta jest poprawna jeżeli: 



1) złożona jest na właściwym formularzu, 

2) jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu, 

3) na pierwszej stronie oferty określony jest rodzaj zadania zgodny z ogłoszeniem, 

4) złożona jest przez podmiot uprawniony do złożenia oferty, 

5) działalność statutowa podmiotu jest zgodna z dziedziną zadania publicznego 

będącego przedmiotem konkursu, 

6) wypełniona jest pismem komputerowym lub ręcznie – czytelnymi drukowanymi literami, 

7) termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu. 

5. Kryteria oceny merytorycznej: 

1) możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę, 

2) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

przedstawiona  

w ofercie, 

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie, 

4) planowany wkład rzeczowy, osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę 

społeczną członków, 

5) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich  

z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na 

ten cel środków. 

6. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta 

Gminy Serniki. 

7. Kandydaci na członków Komisji, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych 

wskazanych przez uprawnione podmioty, muszą spełniać kryteria określone w art. 15 

ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 

2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz zaproszeniu do udziału w pracach Komisji 

Konkursowej, skierowanym przez Wójta Gminy Serniki. 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU: 

 

Lp.  
Nazwa 
organizacji 

Zadanie Nazwa zadania Kwota 
przyznanej 
dotacji 

 
1. 

 
Stowarzyszenie 
„Wspólny Cel” 

 
Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 
Organizacja rozgrywek 
sportowych w sekcji piłki nożnej 
dla mieszkańców Gminy Serniki 
 

 
 

17.500,00 zł 
 

 

2.  
Uczniowski Klub 
Sportowy ZRYW 

Nowa Wola 
 

 
Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 
Prowadzenie zajęć sportowych w 
piłkę siatkową halową 

 
   3.500,00 zł. 

3.   
Młodzieżowy 
Ludowy Klub 

Sportowy Wola 
Sernicka 

 

 
Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 
Organizacja i prowadzenia zajęć 
sportowych w tenisie stołowym 

 
 

   4.000,00 zł 

 



TERMIN WYBORU OFERT: 

 

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 9.00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia składania 

ofert.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Oferta powinna uwzględniać warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą 

sytuacją epidemiologiczną w kraju, które określono przepisami w sprawie ustanowienia 

określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia 

epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce. 

2. Oferent, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest do zamieszczania w materiałach 

związanych z realizacją zadania herbu Gminy Serniki oraz informacji o tym, że zadanie 

jest dofinansowane przez Gminę Serniki. 

3. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem  

telefonu 81 855 04 52  lub w pokoju Nr 2. 

 

 

 

 

 Wójt Gminy 

 

          Paweł Woźniak 

 

 


