
                                                                                                     

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 

Wójta Gminy Komańcza 

z dnia 13.04.2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych 

Gminy Komańcza w 2022 roku 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 10, 16, 17, 18 i 31,  art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 

z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr XXXVII/296/2021 z dnia 30 listopada 

2021 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 

2022” 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku 

w zakresie (ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia): 

a). działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

b). kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

c). wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

2. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§2 

Na realizacje zadań wybranych w ramach konkursu Wójt Gminy Komańcza przeznacza środki pieniężne 

w wysokości 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 

§3 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komańczy. 

2. W siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy na tablicy ogłoszeń. 

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza. 

 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Komańcza.  

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta 
Gminy Komańcza 

z dnia 13.04.2022r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  
ofert na realizację zadań własnych 

Gminy Komańcza w 2022 roku 

OGŁOSZENIE 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Komańcza 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

własnych gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku 

I Konkurs dotyczy następującego zadania: 

 

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1.Aktywizacja osób w wieku emerytalnym. 

Przeznaczona kwota: 1 000,00 zł. 

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1.Podtrzymanie tradycji narodowej oraz krzewienie polskości i patriotyzmu wśród młodego pokolenia. 

Przeznaczona kwota: 3 500,00 zł. 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Organizacja: 

a) zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 

b) zakup sprzętu sportowego dla prowadzonych sekcje piłkarskie, 

c) wydarzenia promującego aktywność fizyczną w gminie Komańcza. 

Przeznaczona kwota: 6 000,00 zł.  

 

2.Organizacja zawodów sportowych. 

Przeznaczona kwota: 7 000,00 zł. 

 

II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

Na realizacje zadania z zakresu realizacji zadań własnych z pożytku publicznego w 2022 roku 

przeznaczone są środki publiczne w kwocie 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 

00/100). 

III Zasady przyznawania dotacji: 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem przystąpienia do 

konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057) i zgodnie z wymogami tego rozporządzenia. 

2. Jeżeli oferta zostanie złożona na innym wzorze, nie zgodnym ze wzorem, który określony jest 

przez ww. rozporządzenie, to taka oferta podlegała będzie odrzuceniu. 

3. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. 

 



Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu jej 

wypełniania, czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”, w 

dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. 

W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru (dopuszcza się 

dokonanie skreśleń długopisem). 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania 

dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. Dopuszcza się przyznanie dotacji w kwocie 

niższej niż wnioskowana, co będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu przed 

zawarciem umowy. 

6. Zadanie będące przedmiotem udzielenia dotacji musi być zgodne z działalnością statutową 

prowadzoną przez oferenta. 

7. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek jest zawarcie umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

8. Do oferty należy dołączyć: 

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

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, 

3) kopię aktualnego statutu oferenta, 

4) kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  

w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa  

w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. 

IV Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie będzie realizowane od podpisania umowy do dnia 30 listopada 2022 roku. 

2. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy nie będą podlegały rozliczeniu. 

3. Wykonujący zadanie ma obowiązek składania sprawozdań, o których mowa w art. 18 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4. Zlecający zadanie publiczne może dokonać kontroli i oceny realizacji zadania zgodnie z art. 17 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

V Termin, miejsce i warunki składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2022 roku (włącznie) do 

godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy w zamkniętej kopercie, która powinna 

być opisana następująco: „Oferta na realizację zadania publicznego  

w 2022r.” wraz z podaniem nazwy zadania. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. 13 46 77 035 

wew. 35. 

3. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie. 

 

VI Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

1. Komisja rozpatrzy oferty w ciągu 30 dni roboczych, licząc od zakończenia terminu składania 

ofert. 

2. Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez komisję 

konkursową powołana przez Wójta Gminy Komańcza. 

3. Oferty nie złożone we wskazanym terminie, które wpłyną pocztą po tym terminie, nie będą objęte 

procedurą konkursową. 

4. Rozstrzygniecie komisji nie jest wiążące dla Wójta. Ostateczną decyzję o wyborze oferty wraz  

z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Wójt. 

5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza  



i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza. 

6. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny formalnej: 

1) czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu, 

2) czy oferta została złożona na odpowiednim formularzu, według wzoru oferty zawartego  

w załączniku Nr 1 do 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), 

3) czy oferta jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane załączniki określone w ogłoszeniu, 

4) czy oferta została podpisana przez osoby do tego uprawnione, 

5) czy zadanie jest przedmiotem działalności statutowej, czy oferta zawiera odpowiedzi na 

wszystkie wymagane pytania. 

7. Przy rozpatrywaniu ofert pod względem możliwość realizacji zadania publicznego przez 

organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 brane będą pod uwagę 

następujące kryteria: 

1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-10 pkt), 

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania (0-10 pkt), 

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 

oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-10 pkt), 

4) w przypadku oferty o wsparcie zadania, planowany przez oferenta, udział środków 

finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 

publicznego (0-10 pkt), 

5) ocena planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia 

wolontariuszy i pracy społecznej członków (0-10 pkt), 

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy  

w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność  

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-10 pkt). 

 

VII Informacje 

W 2021 roku na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przekazano kwotę 13 550,00 

zł następującym organizacjom pozarządowym: 

- Fundacja „Ramię w ramię” 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Łupkowie 

- Stowarzyszenie „Na rzecz Rozwoju Łupkowa i okolic” 

- Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie 

W 2022 roku nie zrealizowano zadania publicznego tego samego rodzaju. 

Komańcza, dnia 12 kwietnia 2022r. 
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