
ZARZĄDZENIE NR 67/2021 
WÓJTA GMINY GORLICE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Gminy Gorlice w roku 2021 przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art.30, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm), art. 11 ust.1, 
ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U z 2020 r. poz.1057), uchwały Rady Gminy 
Gorlice Nr XXIII/188/20 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021 oraz Uchwały Budżetowej na 2021 rok Rady Gminy Gorlice Nr XXV/201/20 
z dnia 29 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Gorlice zarządza, co następuje:  

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonego 
w Programie Współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021. 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową 
w dziedzinie objętej konkursem. 

§ 3. Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszego Zarządzenia, 
zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Gminy Gorlice. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Samodzielnemu Stanowisku ds. 
kultury fizycznej i turystyki. 



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt 
 
 

Jan Przybylski 



Załącznik do zarządzenia Nr 67/2021 
Wójta Gminy Gorlice 
z dnia 28 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

Wójt Gminy Gorlice działając na podstawie art.11 ust.1, ust.2 i art.13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm) oraz uchwały nr XXIII/188/20 Rady 

Gminy Gorlice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Gorlice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 ogłasza: 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Gorlice w 2021 
roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
jego realizację.  

1. Wsparciem obejmuje się zadanie z obszaru wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej dotyczące organizacji na terenie gminy Gorlice otwartej imprezy 
sportowej w biegach masowych, w kategoriach wiekowych dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

2. Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe określone w uchwale 
budżetowej Rady Gminy Gorlice w wysokości do kwoty 5 000 zł. 

II.  Zasady przyznawania dotacji. 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz 
inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które prowadzą 
działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować 
zadanie na terenie gminy Gorlice i na rzecz jej mieszkańców. 

3. W związku z realizacją zadania w formie wsparcia, co najmniej 5 % 
planowanych kosztów zadania stanowić musi wkład własny organizacji 
ubiegającej się o dotację. 

4. Wyboru ofert dokonuje Wójt. 

5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji. 

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. 
W takim przypadku podmiot biorący udział może negocjować zmniejszenie 
zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji. 

7. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określonej w ofercie wymaga 
korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu. 



8. Podstawą do zawarcia umowy z oferentem jest zarządzenie Wójta 
w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji. 

9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

10. Środki uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego mogą być 
wykorzystane na: 

1) zakup pakietów startowych i trofeów sportowych dla uczestników, 

2) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji biegów, 

3) sfinansowanie usług transportowych, sędziowskich i elektronicznego pomiaru 
czasu. 

11. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na: 

1) działalność polityczną i religijną, 

2) zakup gruntów, lokali, budynków; 

3) wydatki inwestycyjne, 

4) pokrycie kosztów bieżącej działalności organizacji, 

5) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. 

III.  Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie zgłoszone do konkursu ofert powinno być zrealizowane w terminie 
do 30 października 2020 roku. 

2. Koszty zrealizowanego zadania rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

3. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż 
jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. 

4. Składający ofertę powinien posiadać zasoby osobowe i rzeczowe 
zapewniające  wykonanie oferowanego zadania oraz posiadać niezbędne 
doświadczenie w realizacji zadań  o podobnym charakterze. 

5. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności 
statutowej oferenta. 

6. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, 
że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku 
publicznego, z której zysk przeznacza w całości na działalność statutową. 

7. Dopuszcza się przenoszenie wydatków pomiędzy kosztami do 10% 
wysokości w ramach otrzymanej dotacji. 



8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów 
prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o finansach 
publicznych. 

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania 
zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Gorlice, a podmiotem 
otrzymującym dotację, której wzór określony jest w Rozporządzeniu 
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). 

IV.  Termin i warunki składania oferty. 

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego Gminy Gorlice 
z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej należy złożyć do dnia 
18 czerwca 2021 r. do godz.14:30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gorlicach 
ul.11 Listopada 2 – osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu do Urzędu Gminy). 

2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą objęte procedurą konkursową. 

3. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem 
zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego. 

4. Złożona oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym 
w Rozporządzeniu 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). 

5. Oferta winna być złożona z następującymi załącznikami: 

1) wydruk z właściwego rejestru stanowiący o podstawie działalności oferenta 
i umocowaniu osób go reprezentujących, 

2) w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy 
partnerami, określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację 
zadania publicznego, 

3) podpisaną klauzulę informacyjną sporządzoną na podstawie art. 6 ust.13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 



6. Oferta, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty 
muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania danego  
podmiotu. 

7. Dokumenty powinny być dołączone w postaci kserokopii z potwierdzeniem 
jej zgodności z oryginałem i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania 
podmiotu. 

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia 
dodatkowych dokumentów. 

V.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania 
wyboru ofert. 

1. Oceny złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriów podanych 
w treści niniejszego ogłoszenia dokona, w terminie do 30 czerwca 2021 r. 
komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Gorlice zarządzeniem 
nr 19/2021 z dnia 3 lutego 2021 roku. 

2. Komisja konkursowa dokona w pierwszej kolejności weryfikacji ofert pod 
względem formalnym w oparciu o następujące kryteria: 

1 Ocena czy oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza 
2 Ocena terminowości złożenia oferty 
3 Ocena czy oferta zawiera wymagane załączniki 
4 Ocena czy oferta złożona została na właściwym formularzu 
5 Ocena czy oferta złożona jest przez podmiot uprawniony 

6 Ocena czy oferta złożona na zadanie ogłoszone 
w konkursie zgodne jest z działalnością statutową Wnioskodawcy 

7 Ocena czy oferta złożona jest w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie 
zadania 

8 Ocena czy oferta podpisana jest przez osoby do tego upoważnione zgodnie 
z wyciągiem z ewidencji 

9 Ocena czy oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej 

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, przyznając punkty w skali 0 – 
5 pkt, w oparciu o następujące kryteria: 

1 Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta 0 - 5 pkt 

2 Kalkulacja kosztów realizacji zadania  0 - 5 pkt 

3 Proponowana jakość zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 
których Oferent będzie realizował zadanie publiczne 0 - 5 pkt 

4 
Planowany udział środków finansowych własnych lub 
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
publicznego 

0 - 5 pkt 



5 Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków 0 – 5 pkt 

4. Dofinansowanie mogą uzyskać zadania, które otrzymały minimum 15 pkt. 
w wyniku oceny merytorycznej. 

5. Po dokonaniu oceny ofert Komisja sporządza protokół zawierający listę 
ocenionych ofert z przypisaną im oceną punktową i proponowaną kwotą dotacji. 

6. Wójt, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Komisje Konkursową 
dokumentacją, podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze oferty i wysokości 
udzielonej dotacji. 

7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje 
się trybu odwoławczego. 

8. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może 
żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

9. Wójt zastrzega sobie prawo: 

1) unieważnienia konkursu, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub żadna ze 
złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, 

2) zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

VI.  Informacja o wielkości dotacji na realizację zadań publicznych tego 
samego rodzaju w latach 2019 i 2020. 

Na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w latach 2019 i 2020 pn. „Organizacja masowych biegów dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców gminy” przeznaczono kwotę 5 000 zł.
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