
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 69/2018 

Wójta Gminy Borzechów 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów 

 

 

 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13, 

oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), uchwały Nr XXXI/188/18 Rady 

Gminy Borzechów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2019 – Wójt Gminy Borzechów zarządza, co następuje: 

 

 

§ 1.1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy  

w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. 

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury 

fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450  

z późn. zm.). 

  

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Borzechów. 

 

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Wójta Gminy 

Borzechów Nr 69/2018 

z dnia 11 grudnia 2018 r. 

 

WÓJT GMINY BORZECHÓW 

 

24-224 Borzechów 

tel. 81 511-17-02,03,   fax. 81 511-10-24 

www.borzechow.eu   e-mail: ug@borzechow.eu 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku 

 

Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Borzechów 

ogłasza otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadań publicznych  

o charakterze pożytku publicznego w  2019 roku z zakresu: 

upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów. 

 

I. RODZAJ ZADANIA: 

1. organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i drużyn młodzieżowych, 

2. współorganizowanie  imprez sportowo-rekreacyjnych, 

3. udział w rozgrywkach międzyklubowych poza terenem Gminy Borzechów. 

 

II. WYSOKOŚĆ PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA  - 70 000 zł 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

 

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy: 

a) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), 

b) Uchwały Nr XXXI/188/2018 Rady Gminy w Borzechowie z dnia 17 października 2018 roku 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lub. 

z 2018 r. poz. 5254). 

 

2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 

wyżej wymienionych zadań na terenie gminy Borzechów. 

3. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Borzechów w drodze 

zarządzenia. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. 

4. Po dokonaniu przez Wójta Gminy Borzechów wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarta zostanie (na czas 

obejmujący okres realizacji zadania) pisemna umowa z Oferentem. 

mailto:ug@borzechow.eu


5. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego rzetelnego 

wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie. 

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 

 

1. Zadanie powinno być wykonane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r. 

2. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując 

jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz 

umowie. 

 

V. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty konkursowe należy składać: 

a) w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów  (pok. Nr 8), 

b) w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej” 

c) termin składania ofert upływa w dniu 2 stycznia 2019 r. o godz. 12
00

. 

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do 

spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2057). 

 

VI. TERMIN, KRYTERIA I TRYB WYKONYWANIA WYBORU OFERT 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 stycznia 2019 r. o godz. 13
00

 w Urzędzie Gminy Borzechów (sala 

konferencyjna). 

2. Oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Borzechów w oparciu  

o ocenę formalną i merytoryczną. 

3. Kryteria oceny formalnej: 

a) oferta została złożona przez uprawnionego oferenta, 

b) oferta została złożona na obowiązującym formularzu, 

c) oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie, 

d) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta, 

e) termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu, 

f) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby, 

g) oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki, 

h) oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w ust. 3 zostaną  i nie będą rozpatrywane 

podczas oceny merytorycznej. 

4. Kryteria oceny merytorycznej: 

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę – 0-20 punktów, 

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania przedstawiona w 

ofercie – 0-20 punktów, 

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie – 0-20 punktów, 

d) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem 

rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – 0-20 punktów, 

e) korzyści wynikające z realizacji zadania – maksymalna liczba punktów 20. 

5. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny 

formalnej i merytorycznej Komisji Konkursowej zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie. 

 

VII. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji 

publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim i związanych z nimi 

kosztach 



1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionego zadania w 2017 r. 

wydatkowano kwotę 70 000 zł, w 2018 r. wydatkowano kwotę 70 000 zł. 

 

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Borzechów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów. 


