
Wójt Gminy Kruklanki zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych w 2011 roku w następującej dziedzinie: 
 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych 
 

1. Zadanie z zakresu – Realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 
a) piłka nożna dzieci i młodzieży, 
b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, 
c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców 
gminy 
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2011 wynosi 37.000 zł 
 
 

II. Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy 
 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / 
Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm./ oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 
3. 
 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 8 lutego 2011 
roku do godz. 1500 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) listowanie (decyduje data 
nadania) na adres Urząd Gminy, ul. 22-go Lipca 10, 11-612 Kruklanki lub osobiście w 
sekretariacie tutejszego Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dotację”. Wzór  
ten jest dostępny na stronie internetowej www.bip.kruklanki.pl w zakładce „Organizacje 
Pozarządowe” . 
2. Do oferty należy dołączyć: 
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 
dotyczy zadanie; 
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z 
innych źródeł; 
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 
g) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącej statusu 
prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności – ważny do 3 m-cy 
od daty wystawienia (dopuszcza się dołączenie odpisu wystawionego do 12 m-cy przed 
terminem składania ofert wraz z oświadczeniem osoby upoważnionej, że dane zawarte w 
odpisie nie uległy w tym czasie zmianie).  
h) aktualny statut organizacji, 
i)sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok. 



3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na 
obowiązujących drukach, kompletnie i prawidłowo wypełnione.  
4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
5. Wójt Gminy Kruklanki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 
dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy: 
a) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacznie odbiega od opisanego w ofercie, 
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta. 
6. Zadanie winno być zrealizowane do 31 grudnia 2011 roku. 

 
III. Kryteria i tryb wyboru oferty  

 
I.  Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert: 
1) merytoryczne: 
Realizacja zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu: 
a) piłka nożna dzieci i młodzieży, 
b) tenis stołowy dzieci, młodzieży i dorosłych, 
c) organizacja innych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy. 
2) finansowe (budżet projektu – ocena źródeł finansowania, wysokość wkładu własnego 
podmiotu, innych źródeł finansowania, celowości planowanych kosztów), 
3) organizacyjne (dotychczasowe doświadczenie, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe, 
ocena realizacji podobnych projektów ew. liczba wcześniejszych edycji projektów, partnerzy, 
objęcie jak największej liczby adresatów zadania, rzetelność i terminowość wykonania i 
rozliczania innych zadań finansowych z budżetu samorządu gminy. 
II.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej  
Urzędu Gminy. 
III. Złożone, kompletne oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Zespołowi 
Opiniującemu. 
IV.  Zespół Opiniujący - opiniuje oferty i przedstawia dla Wójta Gminy Kruklanki propozycje 
oferty do przyznania dotacji. 
V. Decyzje o wyborze oferty i udzielenie dotacji podejmuje Wójt Gminy Kruklanki 14 dni od 
daty otwarcia ofert. 
VI.  Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 
VII.  Wyniki konkursu przestawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 
Kruklankach, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.kruklanki.pl w zakładce 
„ Organizacje Pozarządowe”. 

 
 

IV. Warunki realizacji zadania publicznego 
 

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań 
reguluje umowa pomiędzy Gminą Kruklanki, a oferentem, którego oferta została wybrana. 
2. Oferent zobowiązany jest do: 
a) korekty kosztorysu projektu – w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż 
wnioskowana, 
b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie 
określonym umową. 
3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione 
przez datą zawarcia umowy. 



 
 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do: 
a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy; 
b) dostarczenia na wezwanie Wójta Gminy Kruklanki oryginałów dokumentów (faktur, 
rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości 
wydatkowania dotacji oraz kontroli całości realizowanego zadania pod względem 
finansowym i merytorycznym. 
c) przedłożenia zatwierdzonego sprawozdania gdy w 2010 roku podmiot, oferent zgodnie z 
umową realizował zadanie publiczne zlecone przez Gminę Kruklanki na podstawie umowy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536). 

 
Przekazano do publicznej wiadomości w dniu 19 stycznia 2011roku. 
 
 
 
 
 
 


