
ZARZĄDZENIE NR 3.2019 
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Białowieża w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2018r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr LI/249/18 Rady Gminy 
Białowieża z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 
Białowieża 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 lata 2019-2023, zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Białowieża w 2019 r.

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.bialowieza.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 3.2019 
Wójta Gminy Białowieża 
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Białowieża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publiczn w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Białowieża w 2019 r.

I. Rodzaje zadań:

1. Wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek 
sportowych.

2. Rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej. W szczególności propagowanie aktywności ruchowej 
wśród dzieci i młodzieży na zajęciach treningowych, organizacja i udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych oraz reprezentowanie i promocja 
Gminy Białowieża w turniejach i rozgrywkach ligowych.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Białowieża zamierza przeznaczyć na realizację zadania dotację celową w łącznej kwocie 
5.300,00 zł (na wszystkie oferty).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 
prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz 
mieszkańców Gminy Białowieża.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 450 z późn. zm.) oraz zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletnim Programie Współpracy 
Gminy Białowieża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019- 
2023.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 
oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Dotacje na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za 
najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji 
w wysokości, o którą występuje oferent.

6. W ramach dotacji pokrywane będą jedynie niezbędne koszty, których poniesienie jest 
merytorycznie uzasadnione i bezpośrednio związane z realizacją zadania.

7. Przyznanie dotacji nastąpi na zasadzie wsparcia wykonania zadania publicznego. Minimalny 
wkład własny oferenta w dotowany projekt powinien wynosić nie mniej niż 20% wartości zadania - 
środki finansowe własne lub z innych źródeł (nie dotyczą wkładu rzeczowego osobowego, w ty 
świadczenia wolontariuszy).

8. Dotację na realizację zadania wyłonionego w konkursie w drodze Zarządzenia przyznaje Wójt 
Gminy Białowieża. Od Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i przyznania dotacji nie ma 
zastosowania tryb odwoławczy.

9. Przekazanie środków na realizację zadania publicznego następuje na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Wójtem Gminy Białowieża a podmiotem, którego oferta została wybrana.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
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1. Zadanie powinno być zrealizowane na terenie Gminy Białowieża w okresie od podpisania umowy 
do 31.12.2019 r. według warunków zawartych w umowie z najwyższą starannością, gwarantując 
wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki 
finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu 
Gminy Białowieża.

V. Termin i warunki składania ofert:

1. Ofertę sporządzoną według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1300), należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Białowieża lub za 
pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Białowieża, ul, Sportowa 1, 17-230 Białowieża w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.02.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty). Oferty 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do oferty należy załączyć następujące załączniki:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
3. Oferty złożone na drukach innych niż określone w ust. 1, niekompletne, niepoprawnie wypełnione 

lub złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

VI. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi 7.02.2019 r. o godz. 9.00.
2. Wszystkie oferty spełniające wymogi formalne zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej, 

której dokona Komisja Konkursowa.
3. Skład komisji konkursowej oraz jej zadania określa Zarządzeniem Wójt Gminy Białowieża.
4. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

1) merytoryczna wartość projektu i jego zgodność z celami zadania,
2) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia w realizacji 

wcześniejszych przedsięwzięć, kwalifikacji kadry, bazy lokalowej, merytoryczna wartość projektu i 
jego zgodność z celami zadania,

3) liczba osób objętych projektem oraz wymierne korzyści dla mieszkańców,
4) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
5) dotychczasowa współpraca, rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas 

zrealizowanych przedsięwzięć zlecanych przez Gminę,
6) perspektywa kontynuacji projektu i źródeł dalszego finansowania,
7) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet, w tym planowany wkład rzeczowy i 

osobowy.
5. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Białowieża, 

dokonując wyboru ofert jego zdaniem najlepiej służących realizacji zadania.
6. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 8.02.2019 r.
7. Informacja o rozstrzygnięciu oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bialowieza.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Białowieża.

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych w 2018 r.

1. W 2018 r. na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji na 
kwotę 5.000,00 zł.
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