
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 
Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R. 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU  

PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

 

I. Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji i wysokość środków przeznaczonych na 

ich realizację. 

1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego:/ 

a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych; 

b) publikacje i wydawnictwa; 

c) udział organizacji w przedsięwzięciach kulturalnych i artystycznych. 

 

W 2022 roku przeznaczono na realizację zadania kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) 

 

2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) organizację imprez rekreacyjnych i sportowych; 

b) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych kategoriach wiekowych 

oraz przygotowanie i start reprezentacji we współzawodnictwie młodzieżowym; 

c) szkolenie dzieci i młodzieży podczas obozów i zjazdów sportowych poza terenem 

gminy; 

d) doposażenie w niezbędny sprzęt oraz stroje sportowe; 

e) przygotowanie obiektów sportowych do prowadzenia szkolenia oraz zawodów. 

 

W 2022 roku przeznaczono na realizację zadania kwotę 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści  

pięć tysięcy złotych) 

 

3. Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) doposażenie w niezbędne materiały i sprzęt organizacji prowadzących programy 

profilaktyki; 

b) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży, stanowiących 

alternatywną, różnorodną formę spędzania wolnego czasu;  

c) organizację obozów sportowych i rekreacyjnych zawierających elementy profilaktyki 

uzależnień.  

 

W 2022 roku przeznaczono na realizację zadania kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) 

 

II.  Zasady przyznawania dotacji  

1. Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.2020.1057) oraz 

z ustawą o finansach publicznych.  



2. Wójt Gminy Stara Kamienica decyduje o wysokości przyznanych dotacji na realizację 

zadań w ogłoszonym konkursie po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 

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

przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 

wycofać ofertę. W przypadku podjęcia się realizacji zadania pomimo otrzymania 

mniejszego dofinansowania oferent zobowiązany jest do złożenia aktualizacji oferty. 

4. Dotacje udzielane są na podstawie i zgodnie z warunkami zawartej umowy, której 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenie 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. 

5.  Wójt Gminy Stara Kamienica może udzielić dotacji kilku organizacjom w ramach 

każdego z zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku.  

6. Koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% 

wartości całego zadania.  

7. Dotacja przyznana zostanie na pokrycie kosztów kwalifikowanych zadania tj. 

związanych z realizacja zadania, uwzględnionych w kosztorysie zadania, 

skalkulowanych na podstawie cen rynkowych, które zostaną poniesione w okresie 

realizacji zadania.   

 

III.    Terminy i warunki realizacji zadań  

1. Konkurs obejmuje zadania realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

2. Czas realizacji zadań powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia 

zadania oraz dokonania wszelkich płatności.  

3. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 

umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w 

ofertach.   

4. Podczas realizacji zadań należy zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa 

uczestników biorących udział w realizowanym przedsięwzięciu.  

5. Osoby realizujące bezpośrednio zadanie musza posiadać odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie w zakresie prowadzenia zleconego/powierzonego zadania. 

6. Wszelkie realizowane zadania powinny być kierowane przede wszystkim do 

mieszkańców Gminy Stara Kamienica i realizowane z ich udziałem.  

7. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z 

rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu 

ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do 

konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z 

bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie 

aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w 

związku z wystąpieniem epidemii w Polsce. 

8. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062), każda oferta zgłaszana do 

konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do 

działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

 



 

IV.    Termin składania ofert 

1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych w 2022 roku, sporządzone wg wzoru określonego w Rozporządzenie 

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 

(Dz.U.2018.2057), należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Starej 

Kamienicy lub za pośrednictwem poczty, na adres: Gmina Stara Kamienica,               

ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica, w terminie do 11.02.2022 r. do godziny 

12.00. 

2. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, a nie 

data stempla pocztowego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

 

V.     Termin, tryb i kryteria stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert 

1. Otwarcie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2021 r. nastąpi 

11.02.2022 r., o godzinie 13.00. 

2. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym, zgodnie z Formularzem oceny 

oferty, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych oferent zostanie powiadomiony 

telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o możliwości dokonania, w 

terminie do 3 dni, korekty oferty.  

4. Oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym zostaną przekazane Komisji 

Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Stara Kamienica, która dokona oceny 

merytorycznej, zgodnie z formularzem oceny oferty - ocena merytoryczna, której wzór 

stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

5. Z oceny projektów komisja wykona protokół zbiorczy przedstawiający wyniki oceny 

poszczególnych ofert złożonych w konkursie i przekaże Wójtowi Gminy Stara 

Kamienica. 

6. Wójt Gminy Stara Kamienica, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej 

podejmie w formie zarządzenia decyzję o przydzieleniu dotacji poszczególnym 

organizacjom.  

7. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od 

ostatniego dnia przyjmowania ofert. 

8. Decyzja Wójta Gminy Starej Kamienicy jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

 

 

 

 

 



VI.   Zadania dofinansowane i finansowane przez Gminę Stara Kamienica w 2021 roku.  

1. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji (w zł) 

1. 

 
Zespół Folklorystyczny 
Rybniczanki 
 

 
Utrwalanie tradycji i dóbr kultury 
poprzez działalność Zespołu 
Folklorystycznego Rybniczanki 
 

3 000,00 

2. 

 
 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rybnicy 
 
 

 
 
DNI RYBNICY 

2 000,00 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji (w zł) 

1. 
Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „KARKONOSZE” 
w Starej Kamienicy 

Turniej Zapaśniczy XI  Izery Cup 
3 000,00 

2. 

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „KARKONOSZE” 
w Starej Kamienicy 

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Stara Kamienica w zapasach oraz 
przygotowanie i start w zawodach 
zapaśniczych 
 

7 500,00 

3.  

Ludowy Klub Sportowy 
„Juvenia” Rybnica 
 

Udział LKS „Juvenia” Rybnica w systemie 
rozgrywek i zawodów sportowych. 
Organizacja cyklu imprez uświetniających 
jubileusz 70-lecia LKS Juvenia Rybnica 
 

7 000,00 

4. 
Towarzystwo Sportowe 
„KAMIENICA” 

ŻYJ AKTYWNIE PRZEZ CAŁY ROK 
7 500,00 

5. 

MLKS „WOSKAR” Szklarska 
Poręba – Wojcieszyce 

Przygotowanie zawodników MLKS 
„WOSKAR” Szklarska Poręba Wojcieszyce 
do uczestnictwa w rozgrywkach piłki 
nożnej w roku 2021 

7 000,00 

6. 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Starej Kamienicy 
 

Bezpieczeństwo to podstawa. Ruch to 
zdrowie. 3 000,00 



VII.   Postanowienia końcowe  

1. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po jego realizacji Wójt Gminy lub 

wyznaczeni przez niego pracownicy mogą dokonywać okresowej kontroli wykonania 

zadania.  

2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką 

dokumentację związaną z jego realizacją.  

3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy 

sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta. 

VIII. Załączniki do oferty 

 

Do oferty należy załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem: 

-   statutu; 

-  aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru stanowiący o 

podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i 

prawnym); 

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną 

niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument 

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 

 

     Wójt Gminy 

(-) Mariusz Marek 


