
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j. z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 z późn. zm.), Rozporządzenia 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. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 5 załącznika do Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady 
Gminy w Czernikowie z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia nr 9/2021 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 28 stycznia 2021 r.

WÓJT GMINY CZERNIKOWO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ 
PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1057 z późn. zm.), 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. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 5 załącznika do Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady 
Gminy w Czernikowie z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

I. Rodzaj zadania:
Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych 
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
1) organizacja imprez sportowych oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych.

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania:
Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zgodnie 
z budżetem gminy na rok 2021 planuje się przeznaczyć 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. O przyznanie finansowania mogą ubiegać się:

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie -  art. 3 ust. 2,

b) Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, 
realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją 
działalnością teren Gminy Czernikowo.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru 
(zał. nr 1) określonego 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. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania 

w tym oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach osób, które będą realizowały 
projekt.



3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na

obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.
4. Finansowanie przyznawane będzie na powierzone zadania. Wysokość dotacji może być 

niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie 
uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków.

5. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie lub ze strony internetowej 
www. Czernikowo .pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do 

dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu 

finansowania.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek komisji oferty będą mogły zostać uzupełnione 

w ciągu 3 dni, natomiast złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej 

konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny 
i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy 
w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 
22.02.2021 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:
1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna 

powołana przez Wójta Gminy.
2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie 

merytorycznym.
3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,
b) merytoryczna wartość projektu,
c) zasoby kadrowe,
d) wymierne korzyści dla mieszkańców,
e) koszty projektu,
f) kalkulacja kosztów,
g) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności

i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,
h) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,
i) dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.



5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 01.03.2021 r., a informacja 
o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy.

6. Wysokość przyznanego finansowania może być niższa niż wnioskowana w ofercie, 
a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

7. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie 
zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.

8. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać 
przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

9. Finansowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów 
księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto 
Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i 
merytorycznym.

10. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Agata Tubielewicz, tel. 54 287 50 01, wew. 
58.

VII. W roku 2020 na finansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań
w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert
przyznano środki w wysokości: 90.000,00 zl (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/ i o o ) .



Załącznik nr 1

O FE R TA  W SPÓ LN A R EA LIZA C JI ZADANIA PUBLICZNEGO*,
O K TÓ R E J MOWA W A RT. 14 UST. 1 * / 2* USTAW Y Z  DNIA 24 KW IETNIA 2003 R.

O D ZIAŁALN O ŚCI PO ŻYTKU  PU BLICZN EG O  I O W O LO N TARIACIE 
(DZ. U. Z  2018 R. POZ. 450, Z  PÓŹN. ZM.)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach 
lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy" lub przekreślić pole.

Zaznaczenie np., „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*", oznacza, że 
należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego*-/€)ferta 
wspólna reallzacjTzadaniapublic-znege*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego1*

II. Dane oferenta(-tów)

11 Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. 
Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, 
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień 
dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer 
telefonu, adres poczty elektronicznej)

1. Tytuł zadania publicznego



21 Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w 
art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Termin realizacji zadania publicznego ^a*a . ^ a*3 ,
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej 
problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

4. Plan i harmonogram działań na ro k .................
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich 
realizacji)

lp. Nazwa działania Opis Grupa docelowa Planowany termin 
realizacji

Zakres działania 
realizowany przez 

podmiot niebędący 
stroną umowy2*

5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
(należy opisać:

1) co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty" lub „usługi" zrealizowane na rzecz uczestników zadania) realizacji oferty?
2) jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3) czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? -  

trwałość rezultatów zadania)



6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego31

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób m onitorowania rezultatów /  źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

IV. Charakterystyka oferenta

V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

3) Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących 
rezultatów w realizacji zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w  szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania



V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
(w sekcji V-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B)

Lp. Rodzaj kosztu
Rodzaj
miary

Koszt
jednostkow y

[PLN]

Liczba
jednostek

W artość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 34)

1. Koszty realizacji działań

1.1 . Działanie 1

1.1 .1 . Koszt 1

1.1.2. Koszt 2

1.2. Działanie 2

1.2.1. Koszt 1

1.2.2. Koszt 2

1.3. Działanie 3

1.3.1. Koszt 1

1.3.2. Koszt 2

Suma kosztów realizacji zadania

II. Koszty adm inistracyjne

11.1 . Koszt 1

11.2. Koszt 2

Suma kosztów administracyjnych

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania
Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania W artość [PLN] Udział [%]

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 100
2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty
3. Wkład własny51
3.1. Wkład własny finansowy
3.2. Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)
4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania

V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów61

Lp.
Źródło finansowania kosztów realizacji 

zadania
W artość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 371
1. Oferent 1
2. Oferent 2
3. Oferent 3

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

VI. Inne informacje

41 Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie. 
51 Suma pól 3.1. i 3.2.
61 Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
71 Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.

1. Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
2. Działania, które w  ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich

reprezentacji wobec organu administracji publicznej -  w przypadku oferty wspólnej.
3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych

kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.



VII. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności 
pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu 
zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem 

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, 
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

.....................................................................  Data............................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


