
OGŁOSZENIE 
 

WÓJT GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

działając na podstawie art. 11, ust. 1, pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688  

z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert  

na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na 

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu  

na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2020 roku 

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), 

których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania. 

 

I. Rodzaj zadania 

     Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Lipinki Łużyckie w 2020 roku. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

     Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu Gmina na rok 2020 

przekaże dotację w wysokości 45.000,00 PLN (brutto) oraz umożliwi: 

     - nieodpłatne korzystanie z boisk i szatni dla sportowców oraz hali sportowej.    

      W 2019 roku Gmina Lipinki Łużyckie realizowała powyższe zadanie powierzając 

je organizacji pozarządowej i przeznaczyła na ten cel 35.000,00 PLN.      

III. Cele konkursu  

 1. Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie. 

 2. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

IV. Zasady przyznawania dotacji 

1. Dotacja zostanie przekazana na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). 

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

 



V. Termin i warunki realizacji zadania 

    1. Zadanie ma być realizowane nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy,  

a kończyć się nie później niż 31 grudnia 2020 roku. Zadanie ma polegać na 

upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, organizowaniu imprez, zawodów  

i turniejów sportowych oraz braniu udziału w rozgrywkach sportowych 

organizowanych na terenie innych gmin. Do zadania należy również bieżące 

utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.  

2. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć 

w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami  

o 20% z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego, z zastrzeżeniem 

kosztów osobowych, w których dopuszczalna wysokość przesunięć może wynosić 

10% (dot. wynagrodzenia trenerów, księgowych itp.). Zmiany do wyżej 

określonych poziomów nie wymagają aneksu do umowy.  

VI. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w terminie do 25 lutego 2020 roku do godz. 15:00  

w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki 

Łużyckie lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Oferta powinna być 

złożona na formularzu będącym załącznikiem 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 2018r. poz. 2057). Komplet dokumentów 

winien być umieszczony w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs na 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki Łużyckie 

w 2020 roku”. Wnioski  złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane. 

VII. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 

1. Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy  

Lipinki Łużyckie, w terminie 14 dni od daty upływu terminu ich składania.  

2. Oferentowi może zostać przyznana niższa kwota dotacji niż wnioskowana. 

Przyznanie niższej kwoty dotacji zobowiązuje oferenta odpowiednio do korekty 

syntetycznego opisu zadania/opisu zakładanych rezultatów/kalkulacji przewi-

dywanych kosztów/harmonogramu realizacji zadania. Zmiana zakresu zadania 

nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie.  



3. Brak przedstawienia zaktualizowanych dokumentów wymienionych w pkt. 3  

w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia  

o przyznaniu niższej niż wnioskowana kwoty dotacji jest równoznaczne  

z  odstąpieniem od podpisania umowy dotacyjnej.   

4. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostają odrzucone.  

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących 

braków formalnych: 

a) złożenie po terminie,  

b) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,  

c) zgłoszenie na niewłaściwym formularzu,  

d) złożenie przez podmiot nieuprawniony,  

e) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się  

w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,  

f) zakres zadania nie jest zgodny z celami konkursu. 

6. Oferty muszą zostać podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentem 

potwierdzającym te uprawnienia. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pie-

czątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem umożli-

wiającym weryfikację osób podpisujących ofertę.  

7. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Lipinki Łużyckie po zapoznaniu się z opinią 

Komisji Konkursowej.  

8. W postepowaniu konkursowym oferentom nie przysługuje tryb odwoławczy. 

9. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria: 

      - atrakcyjność projektu dla mieszkańców gminy, 

      - budżet projektu, w tym wkład własny wnioskodawcy,                

      - doświadczenie i zaplecze wnioskodawcy niezbędne do realizacji projektu.                                                                     

 

Jednocześnie na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się  

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  

powyższej ustawy nie biorące udziału w konkursie o wskazanie swoich  

przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej.  

Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 24.02.20r. 

   

           Wójt Gminy 

         Michał Morżak 


