
 

 

AK.524.1.2023                                                                                 Żyrzyn, dnia  17 stycznia 2023r. 

 

 
O g ł o s z e n i e    o    k o n k u r s i e 

 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.). 

 

WÓJT GMINY ŻYRZYN 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.)  na wspieranie realizacji  zadań publicznych 

w roku 2023. 

I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków finansowych 

przeznaczonych w budżecie Gminy Żyrzyn na ich realizację: 

 

Zadanie nr 1  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna i piłka siatkowa – 

95 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 2  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie taekwondo – 25 000,00 zł.  

 

Zadanie nr 3  

Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym prowadzenie 

zajęć profilaktyki uzależnień – 16 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 4  

Przeciwdziałanie narkomanii, w tym prowadzenie zajęć profilaktyki  uzależnień –  

5 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 5 

Zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych – warsztatów 

muzycznych i tanecznych w zakresie tańców ludowych w placówkach oświatowych na 

terenie Gminy Żyrzyn – 16 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 6 

Zorganizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Żyrzyn 

warsztatów teatralnych oraz inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowych prezentujących 

obrzędy i zwyczaje ludowe – 12 000,00 zł. 

 

 

Szczegółowe cele realizacji zadań objętych konkursem: 

 

Zadanie nr 1 i nr 2 

Celem realizacji zadań jest prowadzenie szkoleń, zajęć treningowych oraz zawodów 

sportowych w dziedzinie piłka nożna i piłka siatkowa oraz taekwondo.  
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Zadanie nr 3 i nr 4 

1. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią społeczną 

poprzez rozbudzanie zainteresowań sportem. 

2. Realizacja ogólnorozwojowych programów i zajęć promujących zdrowy styl życia 

stwarzających głównie dzieciom i młodzieży zaangażowanie w działalność, która daje jej 

satysfakcję i sprzyja rozwojowi, a także zapewnia bezpieczne i konstruktywne spędzanie 

czasu wolnego. 

3. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych promujących zdrowy styl życia,  takich 

jak: festyny i zawody sportowo-rekreacyjne, konkursy, pokazy, wystawy. 

4. Prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkomanii wśród młodzieży. 

 

Zadanie nr 5 i 6 

Celem realizacji zadań jest organizowanie i prowadzenie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Aktywność taneczna wspomaga ogólny rozwój dzieci 

i młodzieży, pozwala na wspólne odkrywanie pasji oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności, a 

także jest skuteczną formą profilaktyki uzależnień, również tych behawioralnych. 

Udział w warsztatach teatralnych, czy też inscenizacjach prezentujących obrzędy i zwyczaje 

ludowe – to możliwość poznawania własnej historii i tradycji, jak również współpraca i 

integracja różnych grup pokoleniowych.  

 

II. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Ze zgłoszonych ofert zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze. 

2. Dotacje udzielane będą na zasadach określonych w przywołanej wyżej ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.). 

 

III. Do konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczane do sektora finansów 

            publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby, stowarzyszenia,  

            fundacje) oraz organizacje pożytku publicznego, prowadzące swoją działalność na  

            terenie Gminy Żyrzyn. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań: 

Zadania powinny być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie  

            z postanowieniami określonymi w umowie zawartej z wybranym oferentem.   

Termin  realizacji zadania zostanie określony w umowie na podstawie złożonej oferty,  

jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023r. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

 

1. Oferty należy składać do dnia 17 lutego 2023r. w formie pisemnej w zamkniętej 

kopercie z napisem „Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu 

……….. (należy wstawić treść zakresu zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 lub 6)”.  

 

2. Oferty należy składać do Sekretariatu Urzędu Gminy Żyrzyn (pokój Nr 9),  

24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 na wzorze określonym w załączniku 

nr 1 do  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 

dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). 
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3. Na każde zadanie należy złożyć odrębną ofertę. 

 

4. Każda oferta zawiera w szczególności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych 

na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 

 

Oferta wspólna wskazuje: 

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać 

poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wobec organu administracji 

publicznej. 

 

5. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 

ewidencji. Odpis powinien zawierać co najmniej następujące dane: formę prawną 

podmiotu, nazwę, adres siedziby, cele statutowe, teren działania umocowania 

prawne osób go reprezentujących. W przypadku braku wymienionych danych do 

odpisu należy dołączyć aktualny statut potwierdzony za zgodność z oryginałem. 

2) 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/oferentów. 

 

6. Wszystkie załączniki winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione i 

opatrzone pieczęciami imiennymi, a w przypadku ich nieposiadania , podpisane 

czytelnie z podaniem pełnionej funkcji, jeżeli są przedkładane w formie kserokopii 

powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie przez 

osobę lub osoby uprawnione. 

 

7. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami 

statutu lub innego aktu prawnego są uprawnione do reprezentowania podmiotu, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

 

Oferty rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Żyrzyn.  

Po zaopiniowaniu przez Komisję ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje 

Wójt Gminy Żyrzyn. Od decyzji Wójta Gminy w sprawie wyboru i przyznania dotacji nie ma 

zastosowania żaden tryb odwoławczy. 
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Wybór ofert do realizacji nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

1) merytoryczne – celowość oferty i jej zakres rzeczowy, zasięg i miejsce realizacji 

zadania, zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi 

oferenta,  

2) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, 

przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w 

ramach projektu, 

3) promocyjne – promocja gminy oraz jej mieszkańców poprzez realizację zadania, 

4) finansowe – koszt realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania 

pod względem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział 

środków własnych i z innych źródeł finansowania, 

5) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, 

doświadczenie w realizacji powyższych zadań, prawidłowość i terminowość rozliczeń 

zadań w latach ubiegłych. 

 

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone  

w wymaganym terminie. Oferty niekompletne i złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie 

przewiduje się możliwości uzupełniania złożonych ofert. Złożenie oferty nie jest 

równoznaczne z przyznaniem dotacji 

 

VII. Informacja o wysokości dotacji przekazanych na realizację zadań tego 

samego rodzaju w roku 2022: 

 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna i piłka siatkowa 

– 86 000,00 zł. 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie taekwondo – 20 000,00 zł.  

3. Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:  

prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień – 15 000,00 zł. 

4. Przeciwdziałanie narkomanii, w tym prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień –  

5 000,00 zł. 

5. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych – warsztatów 

muzycznych i tanecznych w zakresie tańców ludowych w placówkach oświatowych 

na terenie Gminy Żyrzyn – 16 000,00 zł. 

6. Zorganizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Żyrzyn 

warsztatów teatralnych oraz inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowych 

prezentujących obrzędy i zwyczaje ludowe – 0,00 zł. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia składania 

ofert poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Żyrzyn www.zyrzyn.pl oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 

ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl.  

Oferenci zakwalifikowani  do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni 

pisemnie o terminie podpisania stosownej umowy. 

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent 

może wycofać ofertę. W przypadku realizacji zadania po przyznaniu dotacji w wysokości 

niższej niż wnioskowana oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany do wysokości 

dotacji kosztorys projektu. 

 

                                                                                          

 

http://www.zyrzyn.pl/

