
  

Zarządzenie Nr  24/2018 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 5 lutego 2018 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ujętych  

w Rocznym Programie Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2018 rok.  

  

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),  art. 5 i art. 13, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1817 ze zm.) oraz  § 11 

ust. 1 Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz  

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2018 rok, zarządza się co następuje: 

§ 1 

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

pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

2. Ustala się wytyczne w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych przez 

Gminę Masłów organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 

ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie stanowiące  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Komisja konkursowa do rozpatrzenia ofert zgłoszonych do konkursu powołana zostanie odrębnym 

zarządzeniem.  

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy  oraz   Skarbnikowi Gminy Masłów. 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Masłów 

                                                                                                                       / - / Tomasz Lato 

                                                                                                                          

           



  

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr  24/2018 

z dnia 5 lutego 2018 r. 

Wójta Gminy Masłów 

 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT 

 
na realizację zadań publicznych w zakresie: 

 

 I.     „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ” 

II. „DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI 

         LOKALNYCH” 

III. „DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI i MŁÓDZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU 

        DZIECI I MŁODZIEŻY” 

 

 

 

 Na podstawie art. 5 i art. 13,   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

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

zm.) oraz  § 11 ust. 1 Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok stanowiącego Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr 

XLIII/409/2017  Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. ogłaszam : 

. 

 

OTWARTY  KONKURS OFERT 
na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania "Kultury fizycznej", "Działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz „Działalności na rzecz dzieci  

i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” na terenie Gminy Masłów w roku 2018 

 

§ 1 

1. Na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania  

kultury fizycznej przeznacza się w budżecie Gminy Masłów kwotę 126.000,00 zł 

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych), z podziałem w następujący sposób na 

zadania: 

1) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności piłki 

nożnej, piłki siatkowej i piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy 

Masłów, udział we  współzawodnictwie sportowym, kwota wsparcia: 

90.000,00 zł., 

2) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności 

popularyzacja  pięściarstwa wśród młodzieży z Gminy Masłów, udział 

we współzawodnictwie  sportowym, kwota wsparcia: 20.000,00 zł., 

3) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności 

popularyzacja biegów ekstremalnych wśród młodzieży z Gminy Masłów, 

udział we współzawodnictwie sportowym, kwota wsparcia: 10.000,00 zł., 

4) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności jazdy 

konnej  wśród dzieci i młodzieży z Gminy Masłów, udział we 

współzawodnictwie sportowym,  kwota wsparcia: 3.000,00 zł., 



  

5) Upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności 

spadochroniarstwa wśród dzieci i młodzieży z Gminy Masłów, udział we 

współzawodnictwie sportowym, kwota wsparcia: 3.000,00 zł. 

2. Na wsparcie finansowe projektów w zakresie działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych przeznacza się w budżecie Gminy Masłów kwotę 

25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w  następujący 

sposób na zadanie: 

1) Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych  

i inicjatyw społecznych min. warsztaty, festyny, wystawy, kwota wsparcia: 25 000,00 

zł. 

3. Na wsparcie finansowe projektów w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży  

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przeznacza się w budżecie Gminy Masłów kwotę 

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w  następujący sposób na zadanie: 

1) Aktywizacja nieformalnych grup młodzieży z terenu Gminy Masłów poprzez stworzenie im 
możliwości podjęcia działań na rzecz swoich wspólnot lokalnych, kwota wsparcia 5 000 zł.  

                                                                              

 § 2 

     

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie przyznana 

dotacja na  wsparcie realizacji zadań wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 niniejszego 

załącznika. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej  

konkursem ofert. 

3. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z 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). Wzór 

oferty i sprawozdania można pobrać ze strony internetowej gminy Masłów 

(www.maslow.pl; z biuletynu informacji publicznej Gminy Masłów zakładka: 

Konkursy oraz z Urzędu Gminy Masłów, Masłów  ul. Spokojna 2, pokój Nr 15.   

4.  Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Masłów w terminie do dnia 1 marca 2018 

roku do godziny 15.00 (decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu 

Gminy Masłów). Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie opisanej: „Konkurs 

ofert na dofinansowanie  realizacji zadania ....... „  (podać tytuł zadania spośród 

zadań wymienionych w  § 1 ust. 1, pkt 1-4, ust. 2 i ust. 3 niniejszego załącznika)”. 

5. Oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ust 1ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

6. Do oferty, o której mowa w ust. 3 należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go 

reprezentujących, wystawiony najpóźniej na 3 m-ce przed terminem składania 

wniosków, 

2) statut, 

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób  proponowanych do  realizacji 

zadania, 

4) deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego 

zadania, 

5) w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą należy dołączyć: 



  

  a) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, 

  b) zaświadczenie o nadaniu numeru Regon. 

            6) ewentualnie rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty. 

7. W razie przedstawienia kopii dokumentów, o których mowa w ust. 7  muszą być one 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot. 

 

§ 3 

1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji w zakresie kultury fizycznej muszą spełniać 

łącznie następujące warunki: 

1) uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym  

w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty 

działające z jego upoważnienia, 

2) prowadzić działalność statutową w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne  

objęte konkursem, 

3) posiadać licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy, 

4) prowadzić działalność na terenie gminy Masłów, 

5) posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości zadania. 

2.   Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji w zakresie wspierania działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży muszą spełniać łącznie 

następujące warunki: 

1) prowadzić działalność na terenie gminy Masłów, 

2) prowadzić działalność statutową w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne   

objęte konkursem, 

3) posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości zadania. 

3. Integralną część  OGŁOSZENIA  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT stanowi Załącznik 

nr 2 do Zarządzenia – Wytyczne przyznawania i  rozliczania dotacji udzielanych przez 

Gminę Masłów organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 

ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie. 

 

§ 4 

1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty, w której 

upływa termin ich składania, określonej w niniejszym konkursie. 

2. Złożone oferty opiniuje (rozpatruje) komisja konkursowa powołana odrębnym 

zarządzeniem.  

3. W pierwszej kolejności komisja poddaje oferty ocenie formalnej. 

Odrzuceniu podlegają oferty:  

1) nie spełniające wymogów,  o których mowa w  § 2 ust. 1 i 2  niniejszego załącznika,  

2) nie spełniające warunków określonych dla danego zadania,  

3) nie pochodzące od podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 5  niniejszego załącznika, 

4) złożone po terminie, o którym mowa w § 1 ust. 7  niniejszego załącznika,  

5) złożone na drukach innych niż wskazane w § 1 ust. 6 niniejszego załącznika, 

6) niekompletne to znaczy niezawierające wszystkich informacji wymaganych wzorem 

druku, niepodpisane, niezawierające wszystkich załączników, o których mowa  

w § pkt 8.  

4. Oferty, które przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej  zgodnie  

z zasadami wynikającymi z treści art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 



  

5. Wyboru ofert proponowanych Wójtowi Gminy do wsparcia finansowego komisja 

konkursowa dokonuje   w drodze glosowania jawnego zwykłą większością głosów. 

6. Decyzję o wyborze beneficjentów do realizacji zadań publicznych  oraz wysokości 

przyznanych  środków finansowych podejmuje Wójt Gminy Masłów spośród ofert 

rekomendowanych przez komisję konkursową. Wyniki konkursu podane zostaną do 

publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

7. Złożenie oferty w konkursie nie  zobowiązuje Wójta Gminy do przyznania dotacji.  

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim 

przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania 

lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania 

Oferent zobowiązany jest do utrzymania proporcji pomiędzy wkładem własnym  

a dotacją.  

9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację 

danego zadania. 

10. Zadanie powinno być wykonane  w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, z najwyższą 

starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową. 

11. W roku bieżącym Wójt Gminy nie realizował dotychczas żadnych zadań publicznych 

tego samego rodzaju co zadania będące przedmiotem niniejszego konkursu. 

12. W roku 2017 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zrealizowano 

następujące zadania publiczne tego samego rodzaju: 

1) „Rozgrywki Piłki Nożnej, Piłki Siatkowej i Piłki Ręcznej w sezonie wiosna jesień” - 

umowny koszt zadania 94 800,00 zł.,  dotacja 90 000,00 zł., 

2) „Upowszechniania sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja 

pięściarstwa wśród młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie 

sportowym” - umowny koszt zadania  10 526,32 zł., dotacja 10 000,00 zł.,   

3) „Upowszechniania sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności popularyzacja 

pięściarstwa wśród młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie 

sportowym” - umowny koszt zadania  11 200,00 zł., dotacja 10 000,00 zł.,   

4) Upowszechniania sportu i zdrowego trybu życia, a w szczególności jazdy konnej 

wśród dzieci i młodzieży z Gminy Masłów, udział we współzawodnictwie sportowym 

- koszt zadania 4 499,00 zł., dotacja 3 000,00 zł.,  

5) „Cykl inicjatyw integrujących społeczność Gminy Masłów” – umowny koszt zadania 

23 685,00 zł., dotacja 22 500,00 zł., 

6) „Festyn upamiętniający 85 rocznicę powstania OSP wola Kopcowa” – koszt zadania 

4 167,80 zł., dotacja 2 470,86 zł.  

 

 

                                                                              

                                                                                                        Wójt Gminy Masłów 

                                                                                                          / - / Tomasz Lato 

 

 

 

 

 


