
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI O OTWARTYM 

KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE POPRZEZ UDZIELENIE DOTACJI ORGANIZACJOM 

POZARZĄDOWYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ GMINY 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze zm.) 

oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz.U.2016.1817) oraz Uchwały nr XXVII/240/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z 24 listopada 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy i Miasta Lwówek Śląski z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na lata 2017-2020  

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym 

na wykonywanie zadań gminy w roku 2017 

 

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację wynosi 

320.000,00 złotych i obejmuje zadania w następujących zakresach: 

 

OCHRONA ZDROWIA  

Zadanie 1. Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na 

spędzanie wolnego czasu - zwalczanie narkomanii: 

a) rozwijania różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym, 

b) organizowania masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp., 

c) wspierania udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym. 

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 20.000,00 złotych.  

 

Zadanie 2. Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - przeciwdziałanie alkoholizmowi:  

a) rozwijania różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym, 

b) organizowania masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp., 

c) wspierania udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym. 

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 90.000,00 złotych.  

 

Zadanie 3. Wypoczynekletni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych - przeciwdziałanie 

alkoholizmowi:  

a) wspierania organizacji letniego wypoczynku, podczas którego będzie realizowany program 

pierwszorzędowej profilaktyki uzależnień. 

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 40.000,00 złotych.  



 

Zadanie 4. Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi:  

a) edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem 

profilaktyki uzależnień (wspieranie programów profilaktycznych organizowanych na terenie Gminy przez 

organizacje pozarządowe). 

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 10.000,00 złotych.  

  

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Zadanie 5. Wspieranie dziedzictwa kulturowego  

a) kultywowania lokalnej tradycji, 

b) upowszechniania kultury, w tym edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, działań z zakresu 

integracji pokoleniowej poprzez kulturę oraz wspierania artystycznej twórczości amatorskiej. 

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 12.000,00 złotych.  

  

KULTURA FIZYCZNA  

Zadanie 6. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu  

a) rozwijania różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we 

współzawodnictwie sportowym, 

b) organizowania masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp., 

c) wspierania udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym; 

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 140.000,00 złotych.  

 

Zadanie 7. Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu  

Wysokość środków planowanych z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na realizację tego zadania 

wynosi 8.000,00 złotych.  

 

 

II.    Zasady przyznawania dotacji 

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 pozytku publicznego i o wolontariacie, które 

łącznie spełaniają następujące warunki: 

a) zamierzają realizować zadania na rzecz Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub na rzecz mieszkańców Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski, 

b) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, 

c) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, na właściwym formularzu 

(wzór oferty - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 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.2016.1300.) 

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Podmioty ubiegające się o dotację składają oferty oddzielnie na każde zadanie. 



4. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką występuje oferent. 

w takim przypadku oferent może dokonać zmiany działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub 

wysofać ofertę. 

5. Złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

6. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów postępowania 

administracyjnego. 

 

III.     Termin i warunki realizacji zadania   

1. Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2017 roku.  

2. Szczegółowe terminy, warunki realizacji zadania, sposób rozliczania dotacji będą określone 

w odpowiednich umowach (wzór umowy - zgodnie z rozporządzeniem Ministra 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.2016.1300). 

3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie mależy sporządzić w terminie 

30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego (wzór sprawozdania - zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra 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.2016.1300). 

IV.     Kryteria, tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następnego po upłynięciu 

terminu składania ofert. 

2. Oceny formalej merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona Komisja 

Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

3. Komisja obraduje na posiadzeniach zamknietych, bez udziału oferentów. 

4. Komisja konkursowa dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny 

formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) złożone na formularzach na niewłaściwych drukach (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia 

Ministra 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.2016.1300), 

b) nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu, 

c) oferty niekompletne lub złożone po terminie. 

6. Oferty odrzucone nie podlegają ocenie merytorycznej. 

7. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert dokonuje ich oceny pod względem 

merytorycznym na podstawie karty oceny merytorycznej - załącznik nr 2 dno niniejszego Regulaminu oraz 

zbiorczego zestawienia oceny merytorycznej ofert - załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

8. Dokonując oceny merytorycznej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę: 

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (posiadane zasoby kadrowe, 

doświadczenie w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze), w tym celowość założonych działań 

oraz spójność poszczególnych elementów - skala ocen 0-5, 

b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania - skala ocen 0-5, 

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa 

będzie realizować zadanie publiczne - skala ocen 0-5, 



d) udział środków finansowych własnych organizacji pozarządowych (nie pochodzących z dotacji) lub środków 

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego w odniesieniu do łącznej kwoty 

przeznaczonej na realizację zadania z uwzględniem zakresu planowanych działań - skala ocen 0-5, 

e) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji - skala 

ocen 0-5, 

f) sposób realizacji dotychczasowych zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej, w tym rzetelność, 

terminowość realizacji i rozliczania zadania publicznego, dotychczasowe osiągnięcia - 0-5, 

9. Komisja Konkursowa może żądać dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

10. Komisja Konkursowa przedstawi Burmistrzowi Gminy i Miasta propozycję wyboru ofert. Ostatecznego 

wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości proponowanej dotacji podejmie Burmistrz Gminy i Miasta w formie 

zarządzenia. Do decyzji Burmistrza nie stosuje się trybu odwoławczego. 

11. Z postępowania konkursowego sporządzony zostanie protokół. 

12. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie poprzez wywieszenie informacjji na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w Biuletynie Infoemacji Publicznej oraz na stronie interentowej 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

   

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności Pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów doptyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). 

 

Do oferty należy dołączyć:  

1. kopię dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego 

podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, 

2. kopię statutu. 

W przypadku składania kilku ofert powyższe załaczmiki wymagane są tylko w jednej ofercie. 

Wszystkie wymagane załączniki muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

 

V.     Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty należy składać osobiście do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25, 59-600 Lwówek Śląski lub przesłać pocztą (decyduje data 

i godzina wpływu do sekretariatu). 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 

"Otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na 

wykonywanie zadań gminy w roku 2017 - Zadania nr .......... - (nazwa zadania)".  

Na kopercie muszą znajdować się dane (nazwa i adres) podmiotu składającego ofertę.  

Szczegółowe informacje o konkursie ofert, jak również wymagane formularze ofert są dostępne w Urzędzie 

Gminy i Miasta Lwówek Śląski (pokój 102), na stronie internetowej  www.lwowekslaski.pl oraz Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

VI. Informacja o wspieraniu przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski zadań publicznych w 2015 

i 2016 roku 

 

W roku 2015 i 2016 przeznaczono w trybie otwartego konkursu ofert następujące dotacje organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań publicznych: 

Lp. Nazwa zadania 2015 2016 

www.lwowekslaski.pl


I 

Realizacja programu terapeutycznego dla 

młodzieży - sport jako alternatywny sposób 

na spędzanie wolnego czasu - 

ZWALCZANIE NARKOMANII 

20 000 10 000 

II 

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 

z rodzin uzależnionych - 

PRZECIWDZIALANIE 

ALKOHOLIZMOWI 

50 000 40 000 

III 

Sport jako alternatywny sposób na spędzanie 

wolnego czasu - PRZECIWDZIAŁANIE 

ALKOHOLIZMOWI 

90 000 80 000 

IV 

Realizacja zadań w zakresie kultury 

fizycznej i sportu - W RAMACH 

BUDŻETU GMINY 

180 000 160 000 

 

 

 

 

 

                            Burmistrz Gminy i Miasta  

                                     Lwówek Śląski 

                    /-/ Mariola Szczęsna   
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY 

1. Nazwa i adres oferenta   

2. Numer oferty   

3. Nazwa zadania 

publicznego określonego 

w konkursie  

 

4. Tytuł oferty   

LP.  KRYTERIA OCENY FORMALNEJ 

OFERTY  

OPIS  

(tak/nie)  

UWAGI  

1.  Oferta została złożona przez uprawniony 

podmiot  
  

 

2. Oferta została złożona w terminie    

 

3. Oferta została sporządzona na obowiązującym 

formularzu  
  

 

4. Wszystkie pola formularza oferty są 

prawidłowo wypełnione 
  

 

5. Oferta została opatrzona datą, pieczęcią oraz 

podpisem osób uprawnionych do 

reprezentowania podmiotu (wraz z pieczątkami)  

  

6. Oferta posiada wszystkie wymagane załączniki, 

opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób 

uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

(kserokopie dokumentów zostały prawidłowo 

potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

  

7. Termin realizacji zadania jest zgodny 

z terminem wymaganym w ogłoszeniu 
  

 

8. Realizacja zadania przedstawionego w ofercie 

mieści się w zakresie przedmiotowym otwartego 

konkursu ofert 

  

9.  Realizacja zadania przedstawionego w ofercie 

mieści się w celach statutowych oferenta  
  

 

Lwówek Śląski, data ............................................ 

Podpisy komisji: 

1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ...................................................... 

4. ...................................................... 

5. ......................................................
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

1. Nazwa i adres oferenta   

2. Numer oferty   

3. Nazwa zadania 

publicznego określonego 

w konkursie  

 

4. Tytuł oferty   

LP.  KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ 

OFERTY  

SKALA 

PUNKTACJI  

0-5 

UWAGI  

1.  Możliwość realizacji zadania publicznego przez 

organizację pozarządową (posiadane zasoby 

kadrowe, doświadczenie w realizacji zadań 

publicznych o podobnym charakterze), w tym 

celowość założonych działań oraz spójność 

poszczególnych elementów 

  

 

2. Przedstawiona kalkulację kosztów realizacji 

zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania 

  

 

3. Proponowana jakość wykonania zadania 

i kwalifikacje osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa będzie realizować 

zadanie publiczne 

  

 

4. Udział środków finansowych własnych 

organizacji pozarządowych (nie pochodzących 

z dotacji) lub środków pochodzących z innych 

źródeł na realizację zadania publicznego 

w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej 

na realizację zadania z uwzględniem zakresu 

planowanych działań 

  

 

5. Wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracę społeczną członków 

organizacji  

  

6. Sposób realizacji dotychczasowych zadań 

publicznych zleconych organizacji 

pozarządowej, w tym rzetelność, terminowość 

realizacji i rozliczania zadania publicznego, 

dotychczasowe osiągnięcia 

  

 RAZEM    

 ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYZNANA 

PRZEZ CZŁONKA KOMISJI  
  

Lwówek Śląski, dnia ............................... 

Podpis członka komisji: .........................................................
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OCENY MERYTORYCZNEJ OFERT 

Lp.  Nazwa 

oferenta  

Nr oferty  Nazwa 

zadania  

Tytuł 

oferty  

Średnia ilość punktów przyznana przez poszczególnych 

członków komisji konkursowej  

Razem  Średnia 

arytmetyczn

a  

Proponowa

na kwota 

dotacji 

1 2 3 4 5 

             

             

             

             

             

             

Lwówek Śląski, dnia ..................................... 

Podpisy członków komisji: 


