
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 8 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/94/2019 Rady Gminy Pysznica 
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następującego zadania: Zadnie 
„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach: Krzaki, Słomiana od 15 
października 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” 

2. Zadanie określone w ust. 1 realizowane będzie przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu 
ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (klasyfikacja 
budżetowa: dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność, § 2820 – Dotacja 
celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych). 

3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się pod 
adresem http://www.pysznica.bip.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pysznica oraz na stronie 
internetowej gminy Pysznica www.pysznica.pl. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Pysznica. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 107/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 8 września 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.. zm.) oraz uchwały Nr XV/94/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 
27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Wójt 
Gminy Pysznica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej. 

1. Rodzaj zadania: 

Zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach: Krzaki, 
Słomiana od 15 października 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

15 000,00 zł 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

1) Zlecenie zadań i udzielanie dotacji odbywa się z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2) Dotacja udzielana będzie na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki 
realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu. 

3) Dotacja nie mogą być przeznaczona na: 

᠆ budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 

᠆ działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

᠆ udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

᠆ działalność polityczną lub religijną. 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

1) Z wnioskodawcą, który będzie realizował dane zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze 
wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

2) Zadania powinny być zrealizowane do 20 grudnia 2020 roku. 

3) Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

᠆ wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, 

᠆ zapewnieniu wkładu własnego finansowego w wysokości co najmniej 2% wartości zadania, 

᠆ prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na 
realizację danego zadania, 

᠆ sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania danego zadania w terminach określonych 
w umowie zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) 

᠆ udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę 
pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, 

᠆ w przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, 
niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy w terminie do 15 dni od dnia 
zakończenia realizacji zadania publicznego. 
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4) 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 
wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10 %. 

5. Termin składania ofert: 

1) W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

Druki oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Pysznica, przy ul. Wolności 322 pok. nr 27 oraz 
ze strony internetowej gminy Pysznica (zakładka Druki do pobrania). 

2a) Do oferty należy załączyć informację o osobach uprawnionych do podpisywania umowy,  o aktualnym 
rachunku bankowym oraz jeśli występuje, o wkładzie osobowym i rzeczowym. 

3) Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych. 

4) Przygotowane oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „konkurs” oraz 
numerem i nazwą zadania w Urzędzie Gminy w Pysznicy, przy ul. Wolności 322 – parter, Biuro 
Obsługi Interesanta w terminie do 2 października 2020 r. w godzinach pracy urzędu. 

5) Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych 
dokumentów. 

6) Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę. 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty. 

1) Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. 

2) Złożone oferty są rozpatrywane zgodnie z art. 15, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

3) Po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Pysznica, który dokonuje 
wyboru oferty w formie zarządzenia. 

4) Skład komisji oceniającej oraz zasady jej pracy określi odrębne zarządzenie Wójta Gminy Pysznica. 

5) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny: 

᠆ doświadczenie oferenta w realizacji zadań o tym samym lub podobnym charakterze – 1 pkt, 

᠆ wysokość kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – 3 pkt, 

᠆ wysokość udziału wolontariuszy i wkładu rzeczowego w stosunku do wysokości dotacji – 2 pkt, 

᠆ pozyskane inne środki zewnętrzne na realizację zadania – 2 pkt, 

᠆ posiadanie doświadczenie i kwalifikacje kadry realizującej zadania – 3 pkt, 

᠆ dotychczasowa współpraca z samorządem gminnym – 1 pkt. 

6) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyskała największą ilość punktów. 

7) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. 

8) Wykaz podmiotów, wysokości przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej 
wiadomości zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Zakres rzeczowy konkursu: 

Zadanie nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach: 
Krzaki, Słomiana od 15 października 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.” 

1) Cel: rozwój i popularyzacja sportu, a szczególnie piłki nożnej wśród mieszkańców, propagowanie 
aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego. 
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2) Działania: organizacja współzawodnictwa sportowego w tym uczestnictwo w lokalnych i regionalnych 
amatorskich rozgrywkach piłki nożnej dla drużyny piłkarskiej męskiej (senior) w miejscowościach Krzaki, 
Słomiana, organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. 

3) Zakres przedsięwzięcia: 

᠆ prowadzenie zajęć treningowych, 

᠆ organizowanie zgrupowań sportowych, 

᠆ udział w zawodach sportowych, 

᠆ organizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym. 

4) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15 000,00 zł. 

5) Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji: 

᠆ zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania, 

᠆ wynagrodzenie szkoleniowca (maksymalnie 30% udzielonej dotacji dla jednego szkoleniowca, ale suma 
wszystkich wynagrodzeń dla szkoleniowców nie może przekroczyć 50 % udzielonej dotacji), 

᠆ transport zawodników, 

᠆ wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego i pomieszczeń sportowych, 

᠆ ubezpieczenie zawodników i opłaty startowe, 

᠆ honoraria sędziowskie, 

᠆ zakup nagród i materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych (nie więcej niż 
10% przyznanej dotacji), 

᠆ zakup posiłków i napojów bezalkoholowych (nie więcej niż 10% dotacji).
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