
Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz 

  

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873) i uchwały nr XXXVI/312/09 Rady Miasta i Gminy Gołańcz, 

z dnia 30 października 2009 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 cyt. ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań poŜytku publicznego 

na 2010” 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. 

I.  Konkurs adresowany jest do prowadzących działalność poŜytku publicznego: 

1. organizacji pozarządowych, 

2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o 

stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 

państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności 

sumienia i wyznania, 

3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,       

                                                      

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

1).  Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 20.000,-zł. 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji – Miasto i Gmina Gołańcz, 

- uczestnicy – dzieci i młodzieŜ z terenu  Miasta i Gminy Gołańcz, 

- zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę,  

- zapewnienie bazy sportowej i sprzętowej uczestnikom, 

- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności, 

- utrzymanie porządku na obiektach sportowych, 

2).  Organizacja zajęć sportowych w piłkę noŜną, ręczną, siatkową i podnoszenie cięŜarów. 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 40.100,- zł  

b) Termin realizacji zadania:  styczeń – grudzień 2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji – teren Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy –mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, 



 - posiadanie odpowiedniej bazy sportowej i sprzętowej, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności, 

 - utrzymanie porządku na obiektach sportowych. 

3). Organizowanie zawodów strzeleckich: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 2.100,-zł 

b) Termin realizacji – styczeń – grudzień 2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji – teren Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy – mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - posiadanie odpowiedniej bazy sportowej i sprzętowej, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 

4).  Organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r.  

- Smogulec – do 3.300,- zł, 

- Gołańcz – do 4.300,- zł, 

- Morakowo – do 2.000, - zł, 

- Panigródz – 2.000 zł. 

b) Termin realizacji zadania – styczeń – grudzień 2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania: 

  - miejsce realizacji: teren Miasta i Gminy Gołańcz, 

                         - uczestnicy: uczniowie szkół Miasta i Gminy Gołańcz, 

                        - posiadanie bazy sportowo – sprzętowej, 

                        -  zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. 

5).  Organizacja masowych imprez rekreacyjno- sportowych dla dorosłych, dzieci i 

młodzieŜy: 

                       a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 10.000,- zł 

b) Termin realizacji: styczeń – grudzień 2010 r. 

c) Warunki realizacji :  

 - miejsce realizacji: teren Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - kalendarz imprez uzgodniony z zlecającym zadanie, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 

6).  Utrzymanie i modernizacja stadionu w Gołańczy: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 50.000,- zł  

b) Termin realizacji zadania : styczeń – grudzień 2010 r. 



c) Warunki realizacji  zadania: 

 - zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie, 

 - prawidłowe korzystanie z obiektu, dbanie o jego stan techniczny i odpowiednią 

eksploatację,  

 - posiadanie odpowiedniej kadry i sprzętu technicznego, 

 -realizacja zadań remontowo – modernizacyjnych uzgodnionych ze zlecającym                

zadanie.  

7).  Organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczeństwa wsi 

Smogulec: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do  1.600,- zł 

b) Termin realizacji: styczeń – grudzień  2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania : 

 - miejsce realizacji  - Sołectwo Smogulec, 

 - uczestnicy – mieszkańcy Sołectwa Smogulec,  

 - posiadanie odpowiedniej bazy sportowej i sprzętowej,  

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności.  

8).  Organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczeństwa wsi 

Czesławice: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 1.600,-  zł 

b) Termin realizacji: styczeń – grudzień  2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania : 

 - miejsce realizacji  - Sołectwo Czesławice,  

 - uczestnicy – mieszkańcy Sołectwa Czesławice,  

 - posiadanie odpowiedniej bazy sportowej i sprzętowej,  

                   - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 

9).  Organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla społeczeństwa wsi 

Czeszewo: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 1.600,- zł 

b) Termin realizacji: styczeń – grudzień  2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania : 

 - miejsce realizacji  - Sołectwo Czeszewo,  

 - uczestnicy – mieszkańcy Sołectwa Czeszewo,  

 - posiadanie odpowiedniej bazy sportowej i sprzętowej,  

                   - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 

10). Organizacja szkoleń w ujeŜdŜaniu koni i skokach oraz zawodów w tych konkurencjach. 



Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla wszystkich zainteresowanych i osób 

niepełnosprawnych – hipotrapia. Organizacja imprez promuj ących ten rodzaj sportu. 

a) ) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 2.000,- zł 

b) Termin realizacji: styczeń – grudzień  2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania : 

 - miejsce realizacji: teren Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - kalendarz imprez uzgodniony z zlecającym zadanie, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 

2.  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycj i. 

1).  Organizacja masowych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz 

kształtowanie postaw aktywizujących społeczne zaangaŜowanie na rzecz miasta i gminy: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 2.700,- zł 

b) Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasto i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy gminy, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, 

 - przedstawienie zakresu działań. 

2).  Organizacja konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej:  

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 500,- zł. 

b) Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy gminy, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, 

 - przedstawienie zakresu działań. 

3).  Organizowanie Ŝycia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 10.000,- zł 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji – Miasto i Gmina Gołańcz, 

 - uczestnicy – emeryci, renciści inwalidzi z terenu Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. 

4). Rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych: 



a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 7.000,- zł. 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasta i Gminy Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy gminy, 

 - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, 

 - przedstawienie zakresu działań. 

3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 

a). Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 800.- zł. 

b). Termin realizacji zadania – luty – grudzień 2010 r. 

c). Warunki realizacji zadania : 

                 - miejsce realizacji - Miasto i Gmina Gołańcz, 

-przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie. 

4.  Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej  - wsparcie 

działalności jadłodajni i noclegowni: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2010 r. – do 2.000,-zł. 

b) Termin – styczeń –grudzień  2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania:  

 - przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie. 

5. Nauka, edukacja, oświata i  wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – 15.000,- zł 

b) organizacja półkolonii dla 270 dzieci w miejscowościach Smogulec, Chojna, Gołańcz, 

Czesławice, Czeszewo. 

c)Termin – lipiec –sierpień   2010 r. 

c) Warunki realizacji zadania:  

 - przedstawienie planu zadań (ilość wycieczek, imprez kulturalno-sportowych itp.) 

zlecającemu zadanie. 

6.  Ochrona i promocja zdrowia:  

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 3.000,- zł. 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasto i Gmina Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy gminy, 

 - przedstawienie zakresu działań. 



7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 

1).  Dokarmianie dzikiej zwierzyny: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 3.100,- zł. 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasto i Gmina Gołańcz, 

  - przedstawienie zakresu działań. 

2). Propagowanie wśród wędkarzy i innych uŜytkowników akwenów wodnych wiedzy 

dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających 

konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 2.100,- zł. 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasto i Gmina Gołańcz, 

  - przedstawienie zakresu działań. 

8.  Ratownictwo i ochrona ludności: 

1).  Krzewienie wiedzy poŜarniczej: 

a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  w 2010 r. – do 1.500,- zł. 

b) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2010 r.  

c) Warunki realizacji zadania: 

 - miejsce realizacji -  Miasto i Gmina Gołańcz, 

 - uczestnicy: mieszkańcy gminy, 

  - przedstawienie zakresu działań. 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Dotację przyznaje się podmiotowi, którego oferta została wybrana.  

2. Wypłata dotacji nastąpi na zasadach zawartych w stosownej umowie, a podmiot realizujący 

zadania zobowiązany jest do rozliczenia się z otrzymanej dotacji w sposób określony 

umową.  

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywa się na zasadzie wspierania.  

4. Dofinansowanie realizacji zadania nie moŜe przekroczyć 90% jego kosztów. Ostateczną 

wysokość dotacji ustala Burmistrz po uchwaleniu budŜetu gminy.  

5. Przyznający dotację na zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania.  

6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego naleŜy sporządzić w terminie 30 dni po 

zakończeniu umowy.  

IV. Termin składania ofert : 



1. Oferty na realizację zadań publicznych podmioty uprawnione składają w terminie do  

11.01.2010 r.   w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy. 

2. Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie z napisem „ Otwarty konkurs ofert na realizację 

zadań publicznych w 2010 r.” z zaznaczeniem numeru zlecanego zadania. 

3. Oferta powinna zawierać dane określone w art.14 ustawy o działalności poŜytku publicznego, a 

jej wzór zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29.10.2003 r. (Dz.U. nr 193 poz.1891). 

4. Do oferty naleŜy dołączyć: 

  a)  aktualny wypis z rejestru ( waŜny 3 miesiące od daty wystawienia), dotyczy  podmiotów 

 zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

  b) aktualny dokument potwierdzający prawo występowania w obrocie prawnym (lub  

 potwierdzony odpis), 

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu, 

d) oświadczenie o nie działaniu  w celu osiągnięcia zysku. 

5. Nie przewiduje się moŜliwości uzupełnienia ofert. 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywania wyboru oferty. 

1.     Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty  do 13.01.2010 r., a wyniki ogłoszone w terminie do 

15.01.2010r 

2.     Wyboru najkorzystniejszych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza, 

kierując się kryteriami określonymi w art. 15 ustawy o dział. poŜytku publicznego oraz w 

dziale VI Załącznika nr 1 do Uchwały nr XXVI/232/08 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 

02.12.2008 r. 

VI. I nformacje dodatkowe 

      Więcej szczegółów otwartego konkursu ofert moŜna uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy  

       w Gołańczy ul. Dr. P. Kowalika 2, pok.10, telefonicznie (067)2615911 lub na stronie 

www.bip.golancz.pl . 


