
 

 Zarządzenie nr 123/2019 

Wójta Gminy Gołuchów 

z dnia 16.12.2019 

 

W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.                         

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t.j.:Dz.U.2019.688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/99/2019 Rady Gminy 
Gołuchów z dnia 28.11.2019 roku w sprawie „Programu Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, w związku z 
art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.2019.869 ze zm.)    
 

zarządza się, co następuje: 
 

§1 
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty,                      

o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadań 

publicznych Gminy Gołuchów w 2020 roku.  

2. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz pracownikowi ds. pożytku publicznego 
ochrony przeciwpożarowej i sportu. 

§3 
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Gołuchowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gołuchowie. 

 
§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenie nr 123/2019 
Wójta Gminy Gołuchów 
z dnia 16.12.2019 

 
WÓJT GMINY GOŁUCHÓW 

na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (t.j.:Dz.U.2019.688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/99/2019 roku w sprawie „Programu 

Współpracy Gminy Gołuchów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020” 

ogłasza  

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołuchów w 2020 roku. 

I. 
RODZAJ I TYTUŁ ZADAŃ, CELE I REZULTATY, TERMIN REALIZACJI ZADANIA, FORMĘ WSPARCIA, 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 
 
ZADANIE NR 1: 
 
Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 
Cel zadania: Celem zadania jest zapewnienie seniorom z Gminy Gołuchów uczestnictwa w działaniach 
służących poprawie ich stanu fizycznego, rozwoju intelektualnego, kulturowego, uczestnictwo w 
różnorodnych formach wypoczynku i rekreacji, rehabilitacji itp. poprzez udział w zajęciach gminnego 
uniwersytetu trzeciego wieku.  
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.  
Proponowane rezultaty zadania:  
-Zapewnienie seniorom wsparcia. 
-Zapewnienie działań służących poprawie stanu fizycznego i ruchowego osób w wieku emerytalnym. 
-Zapewnienie uczestnikom rozwoju intelektualnego i kulturowego, edukacji. 
-Zapewnienie różnych forma wypoczynku i rekreacji oraz turystyki, krajoznawstwa.  
Forma wsparcia: powierzenie.  
Wysokość przeznaczonych środków: 14.000,00 zł 

 
ZADANIE NR 2: 
 
Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
Tytuł zadania: Posiłek w szkole i w domu z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie. 
Cel zadania: Celem zadania jest zapewnienie na terenie Gminy Gołuchów pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez dostarczanie posiłków 
dla dzieci w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gołuchów z pominięciem 
przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie, a także dla osób 
dorosłym w domach.  
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 
Proponowane rezultaty zadania:  
-Zapewnienie dzieciom ciepłego posiłku w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 
Gołuchów z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 
Gołuchowie. 
-Zapewnienie osobom dorosłym ciepłego posiłku w domu. 
Forma wsparcia: powierzenie.  
Wysokość przeznaczonych środków: 120.000,00 zł 
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ZADANIE NR 3: 
 
Rodzaj zadania: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Tytuł zadania: Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez 
prowadzenie orkiestry dętej. 
Cel zadania: Celem zadania jest wpieranie edukacji muzycznej, rozwoju kultury i sztuki poprzez 
prowadzenie orkiestry dętej.  
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 
Proponowane rezultaty zadania: 
-Zapewnienie edukacji muzycznej. 
-Zapewnienie uczestnikom rozwoju muzycznego i kulturowego. 
-Zapewnienie różnych forma rekreacji oraz turystyki związanych z edukacją muzyczną.  
Forma wsparcia: powierzenie .  
Wysokość przeznaczonych środków: 40.000,00 zł 
 

II. 
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI. 

 
1. ZADANIA NR 1, 2, 3 wymienione w pkt I niniejszego ogłoszenia, są zadaniami odrębnymi nie 

powiązanymi ze sobą. 
2. Do realizacji ZADANIA NR 1 zostanie wybrany tylko jeden oferent. 
3. Do realizacji ZADANIA NR 2 zostanie wybrany tylko jeden oferent. 
4. Do realizacji ZADANIA NR 3 zostanie wybrany tylko jeden oferent. 
5. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.:Dz.U.2019.688 ze 
zm.). 

6. Wzór oferty zamieszczono razem z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. 
7. Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w pkt 6, niekompletne lub złożone po terminie 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.   
8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
9. Wójt Gminy Gołuchów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i 

podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż: 
a. podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, 
b. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta. 

7. Wysokość dotacji oraz szczegółowe warunki przyznania dotacji będą określone w umowie.  
 

III. 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 

 
1. Termin realizacji zadań ogłoszonych w otwartym konkursie ofert może zostać rozpoczęty 

najwcześniej od dnia podpisania umowy i powinna zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z przedłożoną ofertą i zawartą 

umową. 

3. Zleceniobiorca realizując zlecone zadanie zobowiązany jest do informowania opinii publicznej            

o efekcie dofinansowania jego realizacji przez Gminę Gołuchów. 

4. Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie.  

5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji 

zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskanie zgody Gminy. Zgłoszone zmiany 

nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedłożyć zaktualizowany 

zakres działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają 

aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji 

kosztów zadania. Zmiany powyżej 5.000,00 zł wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. 

https://sip.lex.pl/#/akt/17030487/2016-11-08/event
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Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. 

Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na 

wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.  

7. Dotacja nie może zostać wykorzystana na: 
a. budowę i zakup budynków, gruntów oraz działalność gospodarczą, 
b. pokrycie kosztów prowadzenia biura podmiotów, w tym także wydatków na wynagrodzenia 

pracowników – poza zakresem realizacji zadania publicznego, 
c. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów, 
d. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym oraz prawnym,  
e. działalność polityczną i religijną.  
f. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed ogłoszeniem otwartego 

konkursu ofert. 
g. zapłaty kar, za uczestników podczas trwania realizacji zadania,  
h. innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w pkt I niniejszego 

ogłoszenia.  
IV. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gołuchowie (pokój nr 16),                          

w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy, jego adres oraz 

rodzaj zadania zgodnie z pkt I niniejszego ogłoszenia z dopiskiem I Otwarty Konkurs Ofert                 

na 2020 r. 

2. Oferty należy składać w terminie do dnia 9 stycznia 2020 roku, do godz. 15:00                                        

(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 

3. Złożona oferta powinna być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny oraz zawierać 

odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, 

czy zgłoszonego zadania należy wpisać „nie dotyczy” lub liczbę „0” gdy są to wartości liczbowe. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent. 

 
V. 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY. 
 

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony Ministerstwa 

Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl lub inne dokumenty potwierdzające status prawny 

wnioskodawcy, 

b. kserokopie oraz wydruki ze stron internetowych powinny być podpisane na każdej stronie 

przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, 

c. umowy pomiędzy zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich 
świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. 

2. Dokumenty dodatkowe dla poniższych zadań: 

3. ZADANIE NR 2: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – „Posiłek w szkole i w domu z 
pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie”. – 
dokumenty potwierdzające wpis do rejestru zakładów podlegającym urzędowej kontroli 
państwowej inspekcji sanitarnej. 
 
ZADANIE NR 3: Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 
„Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez 
prowadzenie orkiestry dętej.” - dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry trenerskiej. 
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VI. 
KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT. 

 
1. Wybór ofert zostanie dokonany niezwłocznie po zakończeniu naboru ofert. 

2. Komisja Opiniująca powołana przez Wójta sprawdza oferty pod względem następujących 
kryteriów: 

a. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                        
i o wolontariacie, 

b. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym                                    
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;  

c. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie 
publiczne, 

d. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację 
pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;  

e. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków, 

f. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz 
sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

3. Członkowie Komisji Opiniującej składają pisemną deklarację przed Wójtem Gminy                                 
o bezstronności przy ocenie ofert. 

4. Komisja Opiniująca przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację 
poszczególnych zadań. 

5. Wójt Gminy Gołuchów podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dotacji. 
6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Gołuchów www.goluchow.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. 
7. Od decyzji w sprawie ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.  

 
VII. 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA ZADANIA TEGO SAMEGO TYPU ZREALIZOWANE: 
 

w 2019 roku: 

1.  Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Realizacja planu zajęć Gminnego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 12000,00 zł 

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Posiłek w szkole i w domu z pominięciem Przedszkola 
w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie„ – 120000,00 zł 

3.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Wspieranie amatorskiego 
ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej” – 
40000,00 zł 
 

w 2018 roku: 

1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Realizacja planu zajęć Gminnego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku” – 10000,00 zł. 

2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z 
pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w 
Gołuchowie – 110000,00 zł. 

http://www.goluchow.pl/


6 
 

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Wspieranie amatorskiego 
ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej” – 
25000,00 zł. 

 
VII. 

INFORMACJE DODATKOWE. 
 

1. Zastrzega się możliwość dokonania kontroli realizowanych zadań przez zespół powołany przez 
Wójta Gminy Gołuchów w terminach zgodnych z harmonogramem zapisanym w ofercie. 

2. W przypadku nieprecyzyjnych lub niewystarczających opisów w ofercie komisja konkursowa 
może poprosić o uszczegółowienie zapisów oferty.  

3. Dodatkowe informacje o konkursie i sposobie wypełnienia oferty uzyskać można pod numerem 
telefonu 62-7617-017 wew. 75 lub w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie pok. nr 18.  
 
 
 
 
 

Wójt 
/-/ Marek Zdunek 


