
Zarządzenie Nr 220/2010 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 1 marca 2010 roku 
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy                
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym. 
 
Na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 214/XLII/06 z dnia 29 czerwca 2006 
roku w sprawie określania trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Miasta i Gminy 
Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadania zleconego organizacjom pozarządowym. 
 

§1 
 

1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizacji imprez integracyjno-
sportowych w 2010 roku. 

2. Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§2 
 

 
1. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

objętą konkursem. 
2. Oferty będą składane na formularzu – załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 
§3 

 
 

1.  Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów ofert, o których mowa 
w §1, w składzie: 

 
1) Przewodniczący – Marcin Fluder – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 
2) Członkowie  

– Maria Gierczyk – Skarbnik Miasta i Gminy Wleń 
– Aleksandra Liśniewska – Kołodziejczak – pracownik ds. obsługi GCI  

 
2.   Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

                                           
 

§4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

    



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/10 
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 1 marca  2010 r. 

 
OGŁOSZENIE 

 
Miasto i Gmina Wleń reprezentowana przez Burmistrza Wlenia, na podstawie uchwały Rady 
Miasta i Gminy Wleń nr 214/XLII/06 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określania 
trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania                
i kontroli zadania zleconego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarte konkursy ofert na 
wsparcie realizacji następujących zadań publicznych: 
 
1. Rodzaj zadania – Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 
Prowadzenie sekcji piłki nożnej senior i junior w sezonie rozgrywkowym rundy 
wiosennej 2010 r. rundy jesiennej 2010 r. na terenie miasta Wleń wraz z utrzymaniem 
bazy sportowej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 
28.000,- zł. 
 
2. Rodzaj zadania – Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu 
Prowadzenie sekcji piłki nożnej senior i junior w sezonie rozgrywkowym rundy 
wiosennej 2010 r. rundy jesiennej 2010 r. na terenie wsi Strzyżowiec wraz                                 
z utrzymaniem bazy sportowej. Wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania wynosi 32.000,- zł. 

 
Wymogi formalne ofert: 

1. Uczestnikami mogą być organizacje pozarządowe, które spełniają warunki: 
a) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Wleń, 
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną realizować zadania, 
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem 
konkursu, 
e) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z załącznikiem  nr 2 
do zarządzenia  
2. Termin realizacji zadania – od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku. 
3. Warunki realizacji zadania: zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego, 

sportowego i bezpieczeństwa uczestników. 
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą 

konkursu w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 6, Wleń, Plac Bohaterów 
Nysy 7 do dnia 19 marca 2010 roku do godziny 15.30. Nie będą rozpatrywane oferty, 
które zostaną złożone, albo wpłyną pocztą po tym terminie. 

5. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi w ciągu 7 dni od dnia przyjmowania ofert. 
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, zgodnie z trybem określonym 
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik nr 3 do 
Zarządzenia nr 220/10 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń, z dnia 1 marca 2010 roku             
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań gminy             
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym. 

 
 
 



 
 
Kryteria oceny złożonych ofert: 

1. Merytoryczna wartość oferty. 
2. Możliwość realizacji zadania przez przedmiot przedstawiający ofertę. 
3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania. 
4. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy. 
5. Dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  
      220/10 
      Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 
      z dnia 1 marca 2010 r. 
 
 

 

 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
( pieczęć podmiotu) (data i miejsce złożenia oferty) 
 

 
OFERTA PODMIOTU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
( nazwa zadania) 

 
 

W FORMIE ZADANIA ZLECONEGO PRZEZ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
( nazwa organu zlecającego) 

 
WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

W KWOCIE……………………. 

 

SŁOWNIE ………………………………………………………………………………………………………… 

 

I Dane na temat organizacji podmiotu 

1) pełna nazwa 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) forma prawna 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

4) NIP ………………………………… REGON ……………………………………………………………….. 

 
 
5) data wpisu lub rejestracji 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) inne dane ewidencyjne ( np. PESEL) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

7) dokładny adres : miejscowość ……………………… ul. ……………………………………. 

gmina …………………… powiat ………………… województwo …………………………….. 

8) tel. ………………………………………….. fax ………………………………………............ 

e- mail ………………………………………… http:// ……………………………………………. 

9) nazwa banku i numer rachunku 

………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………............................. 

10) nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do 
reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do 
podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu ( zawierania umów) 
 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które 
organizacja ubiega się o uzyskanie dotacji 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty                        

(imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

13)cele statutowe (przedmiot działalności statutowej): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
14) zakres prowadzonej działalności  
 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 



 

 
 
 
 



            
 
 
      Załącznik nr 3 
      do Zarządzenia Nr 220/10  
      Burmistrza Miasta  
      i Gminy Wleń z dnia 1 marca 2010 r. 
 
 
 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej 
 

§ 1 
 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, obraduje na posiedzeniu 
zamkniętym, bez udziału oferentów. 
2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego 
nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek komisji. 
3. Komisja działa w składzie minimum 2 osób. 
4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział pracownicy wykonujący 
czynności związane z obsługą administracyjno- techniczną Komisji. 
 

§ 2 
 

1. Komisja w pierwszej kolejności  sprawdza, czy złożone oferty spełniają 
następujące wymogi formalne: 
a) prowadzenie przez podmiot składający ofertę działalności statutowej w 
dziedzinie objętej konkursem; 
b) kompletność i poprawność wypełnienia oferty; 
c) zgodność ofert z zakresem ogłoszonego konkursu; 
d) rozliczenie dotacji na realizację zadań Gminy Wleń za 2009 rok; 
  
2. Oferty nie spełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych 
określonych w ust. 1 zostaną odrzucone. 
 
3. Konkurs jest przeprowadzany, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta z 
zastrzeżeniem ust. 2 
 

§ 3 
 

1. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert stosują następujące 
kryteria i skalę ocen: 
1. Merytoryczna wartość oferty- skala ocen 0- 10 pkt. 



2. Możliwość realizacji zadania przez przedmiot przedstawiający ofertę – skala 
ocen 0- 8 pkt.  
3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania- skala ocen 0- 8 pkt. 
4. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy- skala ocen 0- 
8 pkt. 
5. Dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje- 
skala ocen            0- 10 pkt. 
 
 
 
2. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen, 
zawierający nazwę organizacji zgłaszającej ofertę, krótki opis oferty oraz wolne 
pola na wpisanie ocen cząstkowych, według kryteriów podanych w § 3, ust. 1, 
oraz ocenę łączną. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osobę dokonującą 
oceny. 
 
3. Ocena łączna danej oferty, wystawiona przez członka Komisji jest sumą 
wystawionych ocen cząstkowych. 
4. Ocena końcowa danej oferty jest średnią, obliczoną z dokładnością do 
drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawionych przez osoby 
oceniające te ofertę. 
5. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według 
uzyskanych ocen końcowych- od najwyższej do najniższej. Powyższa lista 
stanowi podstawę do przyznawania dofinansowania. Otrzymuje je organizacja, 
której oferta zajęła pierwsze miejsce na liście wyników. 
6. W przypadku rezygnacji oferenta z przyznanej dotacji, niewykorzystane 
środki, bez odrębnego postępowania Komisji Konkursowej, zostaną przyznane 
kolejnej ofercie z listy wykonawców. 
7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia o wyborze oferenta i przedstawia wyniki 
konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 
8. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń podejmuje rozstrzygnięcie o przyjęciu oferty 
do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji, 

 
§ 4 

 
Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i 
wszyscy członkowie Komisji. 

§ 5 
 

Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji 
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 


