
ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2017

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 9 maja 2017 r.

w  sprawie  ogłoszenia  piątego  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań

publicznych z zakresu  działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i

młodzieży w Gminie Wyrzysk w roku 2017.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990  r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  446  z  późn.  zm.)  oraz  uchwały  Nr

XXVII/217/2016 Rady Miejskiej  w Wyrzysku z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie Programu

współpracy  Gminy  Wyrzysk  z organizacjami  pozarządowymi,  kościelnymi  osobami  prawnymi

i jednostkami  organizacyjnymi  oraz stowarzyszeniami  jednostek  samorządu  terytorialnego

działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2017 zarządza się, co

następuje:

§  1.  Ogłasza  się  piąty  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  przez

organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia

jednostek  samorządu  terytorialnego  w Gminie  Wyrzysk  w  roku  2017  w  formie  wsparcia  w

brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.  Ogłoszenie  o konkursie  zamieszcza  się  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Gminy

Wyrzysk, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku www.wyrzysk.pl oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wyrzysk.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

http://www.wyrzysk.pl/


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050. 77.2017

Burmistrza Wyrzyska 

z dnia 9 maja2017 r.

w  sprawie  ogłoszenia  piątego  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań

publicznych z zakresu  działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i

młodzieży w Gminie Wyrzysk w roku 2017.  

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznym

i o wolontariacie  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1817  z  późn.  zm.)  Burmistrz  Wyrzyska  jako  organ

administracji  publicznej  ogłasza  piąty  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych

zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 

W pierwszym konkursie spośród planowanej kwoty 12.000 zł rozdysponowano całą kwotę

na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/254/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 marca 2017

r. dokonano zwiększenia środków na realizacje zadania publicznego w sferze działalności na rzecz

dzieci i  młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  o kwotę 6.000 zł. Tym samym w 2017

r. zaplanowano wydatki na zadanie kultura fizyczna w niniejszej  uchwale w kwocie 18.000 zł.

Wobec  powyższego  w  piątym  konkursie  na  działalność  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w  tym

wypoczynku dzieci i młodzieży pozostała do rozdysponowania kwota 6.000 zł. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne. 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 0050.77.2017
Burmistrza Wyrzyska
z dnia 9 maja 2017 r.

w  sprawie  ogłoszenia  piątego  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań

publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i

młodzieży w Gminie Wyrzysk w roku 2017.  

Burmistrz Wyrzyska 

Ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Wyrzysk w 2017 roku

§ 1.  Rodzaje  zadań  i  wysokość  środków finansowych przeznaczonych  na  wsparcie

realizacji niżej wymienionych zadań w 2017 roku.

1.  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – 6.000 zł.

Zadanie w szczególności obejmuje:

a) organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych oraz krajoznawczych,

b) realizowania różnych form krajoznawstwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

c) wdrażania nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Gminę Wyrzysk na zadania w zakresie

działalności na rzecz dzieci i  młodzieży:

1) dotacje przekazane w 2015 r. - 11.500 zł

2) dotacje przekazane w 2016 r. - 9.329,07 zł

§ 2. Zasady  przyznawania dotacji:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się  będzie w uwzględnieniem zasad określonych

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.

zm.). 

2.  Podmioty  uprawnione  do  składania  ofert  wymienione  są  w  ustawie  o  działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej

konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wyrzysk.

3.  Rozpatrywane  będą  wyłącznie  oferty  czytelne,  kompletne  i  prawidłowe,  złożone

na obowiązującym formularzu  w terminie  określonym w niniejszym zarządzeniu.  Wzór oferty,

o której  wyżej  mowa,  określony  został  w  rozporządzeniu  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki

Społecznej  z  dnia  17  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  wzoru  ofert  i  ramowych  wzorów  umów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania zadań (Dz. U.

2016, poz. 1300) 



4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wymagane załączniki do oferty:

5. Wszystkie kserokopie wymaganych załączników muszą być potwierdzone przez osobę

upoważnioną do reprezentowania oferenta za zgodność  z oryginałem.

6. Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać

5 % udział własny finansowy lub osobowy i/lub z innych źródeł. 

7.  Za  finansowe środki  własne  i  środki  z  innych źródeł  nie  uznaje  się  wyceny wkładu

rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących

udział w realizacji zadania.

8.  Oferty,  które  nie  spełniają  wymogów  formalnych,  nie  będą  podlegać  rozpatrywaniu

pod względem merytorycznym. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,  nie gwarantuje również

przyznania  dotacji  w  wysokości  wnioskowanej  przez  oferenta.  W  takim  przypadku  podmiot

obowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysów i harmonogramu realizacji zadania. 

10.  Dotację  na  realizacje  zadania  otrzymują  podmioty,  których  oferty  zostaną  wybrane

w postępowaniu konkursowym.

11.  Dotacja  nie  może  zostać  wykorzystana  na:  pokrycie  kosztów  utrzymania  biura,

wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego, nagrody

pieniężne.

12. Burmistrz Wyrzyska może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania

dotacji i zawarcia umowy w przypadku, gdy okaże się że:

1) rzeczywisty zakres działania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3) zostały  ujawnione  wcześniej  nieznane  okoliczności  podważające  wiarygodność

merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 3. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie, na które składana jest oferta winno być wykonane w 2017 roku. Dotacja musi

być wykorzystana nie później niż 30 listopada 2017 r.

    2. Nie przewiduje się możliwości podzielenia zadania.

    3.  Podmiot składający ofertę musi posiadać na terenie objętym  konkursem w dyspozycji

niezbędne do realizacji zadania obiekty,  sprzęt oraz zasoby kadrowe do przeprowadzenia zajęć

objętych konkursem i prowadzić działalność na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Wyrzysk.

§ 4. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty  wraz  z  załącznikami  należy  składać  w  opisanych  kopertach:  nazwa  i  adres

oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu w terminie do 30 maja 2017 r. do

godz. 15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej



29 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

2. Oferty, które wpłyną po wyżej wspomnianym terminie, nie będą podlegać ocenie.

§ 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1.Do  oceny  merytorycznej  ofert  złożonych  na  konkurs  Burmistrz  Wyrzyska  powołuje

Komisję  konkursową, która rozpatrzy oferty w terminie do dnia 2 czerwca 2017 r. 

2.  Kryteria oceny merytorycznej:

1) celowość i zasadność zadania:

     a) merytoryczna wartość oferty i jej zbieżność z celami zadania publicznego,

     b) zapotrzebowanie społeczne na zadanie świadczone w ramach oferty,

     c) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami oferenta, 

     d) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę; 

2) kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania:

    a) ocena kalkulacji kosztów zadania pod katem ich celowości, gospodarności oraz efek-

tywności wykorzystania,

  b) udział środków własnych i z innych źródeł finansowana oraz pozafinansowy wkład wła-

sny oferenta;

3) ocena możliwości realizacji zadania:

    a) doświadczenie oferenta w realizacji zadania,

    b) ocena bazy materialnej i zasobów ludzkich zaangażowanych w realizacje zadania,

    c) rozliczenie się podmiotu w poprzednich okresach.

3. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokość udzielanego dofinansowania podej-

mie Burmistrz Wyrzyska w formie zarządzenia. 

4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informa-

cji Publicznej Gminy Wyrzysk, na stronie Urzędu Miejskiego www.wyrzysk.pl i na tablicy ogło-

szeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku.

http://www.wyrzysk.pl/

