
Otwarty konkurs ofert 

Na podstawie art. 13, z związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) 

Burmistrz Strykowa 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  
o charakterze pożytku publicznego w 2019r. 

I. Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej 

II. Zakres zadania, które planuje się realizować poprzez zlecenie w trybie ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (uwaga! tytuł zadania określa oferent): 

„Powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury 
fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, 
amatorskiego uprawiania motocrossu na terenie gminy Stryków”.  
Założeniem dotującego jest stworzenie możliwości jak najlepszego realizowania określonego 
zadania poprzez zwiększenie efektywności funkcjonowania amatorskich klubów sportowych 
przy udzielonym wsparciu finansowym gminy. Dotacja może być udzielona m. in. na pokrycie 
kosztów:  

-udziału w oficjalnych rozgrywkach i innych zawodach mających na celu popularyzację 
danej dyscypliny sportu lub sprawdzenie poziomu i jakości szkolenia,  
-organizacji rozgrywek, których klub jest gospodarzem,   
-obsługi sędziowskiej i medycznej,  
-transportu na zawody, 
-„opłat wpisowych” rozgrywek, 
-szkolenia zawodników (wszystkich grup wiekowych),  
-licencji,  
-badań lekarskich,  
-trenerów i instruktorów,  
-ubezpieczenia,  
-zakupu, naprawy i modernizacji sprzętu sportowego,  
-zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych (dyscypliny motoryzacyjne),  
-bieżącego utrzymania obiektów służących do uprawiania danej dyscypliny sportu,  
-zakupu pucharów, medali, dyplomów itp.  

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań o charakterze 
pożytku publicznego w roku 2019 zgodnie z uchwałą budżetową wynosi 982.500,00 zł. Na 
realizację zadanie objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę 135.000zł.  
 

IV. Termin realizacji zadania: 27.03.2019 – 31.08.2019r. (lub od dnia podpisania umowy); 

V. 1.  Zasady przyznawania dotacji. 

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 
2018r., poz. 450 ze zm.). 

2) Złożenie kompletnej, poprawnie sporządzonej oferty nie jest jednoznaczne z 
przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.  

3) Dotację otrzyma oferent, który złoży najlepszą pod względem finansowym i 
merytorycznym ofertę, w której jednocześnie w sposób wystarczający 
uprawdopodobni, że jest w stanie prawidłowo i wystarczająco zrealizować zadanie 
gminy będące przedmiotem konkursu. 



4) W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana oferent jest 
zobowiązany zaktualizować kosztorys, a jeżeli zachodzi taka potrzeba również 
harmonogram lub opis poszczególnych zadań. Zaktualizowane dokumenty należy 
przedłożyć niezwłocznie, przed podpisaniem umowy. Niezłożenie aktualizacji w terminie 
7 dni od opublikowania ogłoszenia o wynikach konkursu może spowodować 
odrzucenie oferty. 

5) Oferty będą opiniowane (oceniane) przez Komisję konkursową powołaną przez 
Burmistrza Strykowa. Komisja dokona ich oceny formalnej i merytorycznej w trybie 
określonym w „Rocznym programie współpracy Gminy Stryków z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”  
przy pomocy formularzy oceny, będących załącznikami do Programu.  

6) Burmistrz Strykowa wybierze spośród ofert zgłoszonych na realizację poszczególnych 
zadań ofertę najkorzystniejszą. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z 
budżetu gminy po podpisaniu umowy. Od powyższego rozstrzygnięcia nie przysługuje 
odwołanie. 

7) Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w pkt. V.1.6, jest wcześniejsze zawarcie 
z Gminą Stryków umowy, na podstawie której oferent nabędzie prawo dysponowania 
torem motocrossowym w Strykowie, przy ul. Warszawskiej (Smolice działka nr 529/1 i 
część działki 529/19). 

8) 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 zadań objętych konkursem na terenie Gminy Stryków i 
na rzecz jej mieszkańców. 

9) Ofertę należy złożyć w formie i treści zgodnej z wzorem oferty stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w 
sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r., poz. 
1300).  

10) Formularz oferty należy wypełnić czytelnie (najlepiej przy użyciu komputera), wyłącznie 
w białych, pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych 
polach lub w przypisach. 

11) Organem, do którego winna być kierowana oferta jest Burmistrz Strykowa, rodzaj 
zadania jest określony w ogłoszeniu o konkursie (Upowszechnianie kultury fizycznej), 
tytuł zadania określa podmiot ubiegający się o dotację (część I wzoru oferty). 

12) W pkt II.4 wzoru oferty „Przedmiot działalności pożytku publicznego” należy wpisać 
cały zakres działalności pożytku publicznego oferenta (a nie tylko wyciąg związany z 
danym zadaniem) w podziale na działalność nieodpłatną i odpłatną, zgodnie ze 
statutem lub innym dokumentem wewnętrznym regulującym tę sferę. 

13) Nie wymagamy wypełnienia tabeli stanowiącej część pola nr 5 w IV części formularza 
oferty  „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” 
oraz w tabeli „Kalkulacja przewidywanych kosztów” w części IV pkt 8 kolumny „z 
wkładu rzeczowego (w zł). 

14) Do oferty należy załączyć:  
- zawierający aktualne dane odpis z KRS (wydruk) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 
- aktualny statut organizacji lub jego kserokopię; 
- oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazana dotacja. 
Wszystkie złożone wraz z ofertą kopie dokumentów muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez osoby upoważnione do zaciągania 
zobowiązań w imieniu podmiotu. 

15) Nie będą rozpatrywane oferty : 
- złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, 



- niekompletne, 
- niezawierające odpowiedzi na wszystkie pytania,  
- zawierające niewypełnione oświadczenia, 
- złożone po terminie, 
- dotyczące realizacji zadania nieobjętego konkursem, 
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej 
ofertę, 
- złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie. 

16) Dotacji nie można przeznaczyć na: 
- zakup środków trwałych, 
- przedsięwzięcia finansowane z budżetu gminy w innym trybie, 
- działalność gospodarczą podmiotów, 
- pokrycie długów, 
- projekty dyskryminujące jakiekolwiek grupy lub osoby, 
- działalność polityczną i religijną, 
- inne cele i działania niezgodne z obowiązującymi przepisami lub nienależące do zadań 
własnych gminy. 
 

2. Ofertę należy złożyć z terminie do 22.03.2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Strykowie w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na otwarty konkurs ofert o 
charakterze pożytku publicznego w 2019r.” oraz oznaczenie zadania: „upowszechnianie 
kultury fizycznej”. W przypadku listownego przesłania o ważności oferty decyduje data i 
godzina wpływu do tut. urzędu. 
 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
1) zgodność oferty z rodzajem zadania i zakresem ogłoszonego konkursu, 
2) zbieżność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszonym konkursie, 
3) odpowiednia liczba i kwalifikacje osób czy kadry biorącej udział w realizacji zadania, 
4) posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, sprzętowej, zaplecza terenowego (np. boisko), 
5) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia - ogólnodostępność dla społeczności lokalnej, 
6) możliwość kontynuacji zadania w latach następnych, 
7) wkład własnej pracy społecznej członków (lub wolontariat) w realizację zadania, 
8) liczba osób/odbiorców rzeczywistych i potencjalnych korzystających z zadania, 
9) korzystanie z podwykonawców (nie dotyczy usług), 
10) doświadczenie oferenta w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, 
11) wiarygodność finansowa oferenta, 
12) rzetelne i terminowe realizowanie zleconych w latach uprzednich zadań oraz terminowe i 

rzetelne rozliczenie przekazanych w tym celu środków, 
13) koszt realizacji zadania z uwzględnieniem odpowiednich proporcji angażowanych 

środków i uzyskanych w wyniku realizacji zadania efektów, a także możliwość pozyskania 
środków z innych źródeł (sponsorzy, wpłaty uczestników i inne), 

14) zgodność projektu z zadaniami gminy, 
15) współpraca z innymi podmiotami pożytku publicznego przy realizacji powierzonych 

zadań, 
16) udział procentowy wnioskowanej dotacji w kosztach zadania.  

 
4. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Strykowa spośród 

pracowników Urzędu Miejskiego w Strykowie z zastrzeżeniem punktu poniżej. 
 

5. Do dnia 15 marca 2019r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów do prac komisji 
konkursowej z zastrzeżeniem, że osoby zgłoszone przez podmioty biorące udział w konkursie 
będą wyłączone z prac komisji (art. 15 ust. 2c i 2d ustawy). W przypadku braku zgłoszeń 
oferty oceni Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Strykowa Nr 109/2018 



z dnia 14.12.2018r. do przeprowadzenia „otwartego konkursu ofert” na realizację zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019r. o godz. 10.05 w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Strykowie. Konkurs ma charakter jawny. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 
26.03.2019r. 
 

7. W bieżącym i poprzednim roku Gmina Stryków zleciła realizację niżej wymienionych zadań 
tego samego rodzaju: 
 

Wykaz zadań o podobnym charakterze, na które przyznano dotacje w roku 2018: 

 

 
 

Wykaz zadań o podobnym charakterze, na które przyznano dotacje w roku bieżącym: 

Realizator: Nazwa zadania: Przyznana kwota 
dotacji w zł 

LUKS Dwójka Stryków Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród mieszkańców 

Gminy Stryków poprzez 
stwarzanie warunków do 
czynnego, amatorskiego i 
nieodpłatnego uprawiania 
różnych dyscyplin sportu 

181.000 

TK Basket Stryków 64.000 

LKS Huragan Swędów 27.000 

MKS Zjednoczeni Stryków (475.000) 
po aneksowaniu 

umowy – 340.000  

LUKS Dobra 13.000 

Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec 
Dobra 

11.500 

 

 
 

8. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Strykowie – budynek przy ul. Kościuszki 29 pok. 8. 
 

9. Ogłoszenie zamieszcza się w BIP,  na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie urzędu. 

 

           Burmistrz Strykowa 

  

            Witold Kosmowski 

Stryków dn. 28.03.2019r. 

 

Realizator: Nazwa zadania: Przyznana kwota 
dotacji w zł: 

MKS Zjednoczeni Stryków Upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród mieszkańców 
Gminy Stryków poprzez 
stwarzanie warunków do 
czynnego, amatorskiego i 
nieodpłatnego uprawiania 
różnych dyscyplin sportu  

 

438.300 

TK Basket Stryków 35.300 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Koźle 7.200 

LKS Huragan Swędów 25.100 

Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec 10.100 

LUKS Dobra 12.800 

LUKS Dwójka Stryków 167.000 

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie 1.400 


