
Zarządzenie nr RO.0050.57.205.BP 
Burmistrza Prószkowa 
z dnia 13 marca 2015 r. 

 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań 
własnych gminy Prószków z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 
roku, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych  

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

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) oraz Uchwały nr XLV/369/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 
r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie 
Gminy Prószków na rok 2015, zarządzam co następuje: 
 

§1. 
 
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań własnych Gminy Prószków w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku, realizowanych przez 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.  
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.  

§2. 
 

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Prószkowie.  
 

§3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 

Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 



RO.524.1.2015.ORM                
       Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

                               Burmistrza Prószkowa  
Nr RO.0050.57.2015.BP z dnia 13.03.2015 r.  

 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU 

OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 

I SPORTU W ROKU 2015. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) oraz Uchwały nr XLV/369/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 
r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie 
Gminy Prószków na rok 2015, ogłasza się otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy 
Prószków na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
 
I.  RODZAJ ZADANIA. 
 
1. Zakres realizacji zadania: 

- propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Prószków z 
uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego, sportu, rekreacji, turystyki oraz 
innych form aktywnego wypoczynku, w tym organizowanie imprez i zawodów 
sportowych promujących rekreację, turystykę i zdrowy tryb życia.  

 
II. WYSOKO ŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA 
REALIZACJ Ę ZADANIA.  
 

1. Na realizację zadania w roku 2015 planuje się przeznaczyć środki publiczne w 
wysokości  180 000,00 zł, (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100 zł).  

 
III.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI.  

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

2. Oceny oferty dokona komisja powołana przez Burmistrza Prószkowa.  
3. Decyzję o przyznaniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz po zasięgnięciu 

opinii komisji. 
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie 

zadania publicznego.  
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.  
6. W otwartym konkursie ofert może być wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku 

wyboru dwóch lub więcej ofert, środki na realizację zadania zostaną podzielone 
pomiędzy oferentów. 

7. Złożenie oferty nie jest  równoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
8. Niewykorzystane kwoty dotacji wraz z odsetkami podlegają zwrotowi na rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego w Prószkowie w terminie 15 dni od zakończenia 
realizacji zadania publicznego.   



 
IV. TERMIN ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy realizacji zadania do dnia 
31.12.2015 lub w okresie krótszym. 

2. Dokładny termin realizacji zostanie określony w umowie o przyznanie dotacji.  
3. Miejscem realizacji zadania jest teren gminy Prószków.  
4. Podmiot składający ofertę: 

a) Prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 
b) Posiada kadrę oraz zaplecze zapewniające realizację zadania.  
 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
Ofertę bądź oferty konkursowe na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć wraz z 
kompletem załączników w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2015 r. do godz. 13.00 z adnotacją „Konkurs na 
dotację z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015” w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków lub drogą pocztową na 
adres wskazany powyżej. Data wpływu oferty decyduje o zachowaniu terminu.     
 
 
VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBO RU 
OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY. 
1. Oferta konkursowa powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu ministra pracy i 
polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z  wykonania tego zadania. (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25). 

2. Oferta powinna zawierać w szczególności: 
a. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
b. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
c. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 
d. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy 
zadanie publiczne, 

e. 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, 

f. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania 
publicznego.  

3. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot składający ofertę.   

4. Oferty otrzymane po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione statutowo nie 
będą rozpatrywane. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia 
dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.  

6. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

7. Złożone oferty na realizację zadań zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od 
ostatecznego terminu składania ofert. 



8. Złożona oferta może obejmować całość lub część zadania określonego w rozdziale I 
ogłoszenia. 

9. Przy ocenie złożonych ofert stosowane będą następujące kryteria:   
a. Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji 

podmiot, w tym doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego typu 
oraz posiadane zasoby kadrowe i bazowe niezbędne do przeprowadzenia zadania.  

b. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania. 

c. Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane 
będzie zadanie. 

d. Uwzględnienie wysokości środków innych niż publiczne przeznaczonych na 
realizację zadania. 

e. Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków. 

f. Analiza i ocena realizacji zadań zleconych z lat poprzednich, w tym rzetelność i 
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.  

g. Atrakcyjność oferty, w tym przede wszystkim korzyści jakie przyniesie realizacja 
zadania dla mieszkańców gminy Prószków.  

 
VII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADA Ń TEGO SAMEGO RODZAJU W ROKU 
2014 i 2015. 
1. W roku 2014 zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju, przyznając 4 dotacje z 
budżetu gminy Prószków w następujących wysokościach: 
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych 

środków publicznych (zł) 
    
1 Opolski Klub 

Taekwon-do 
ul. Skłodowskiej-Curie 

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. Taekwondo- skuteczny 

program propagowania i upowszechniania 
kultury fizycznej na terenie gminy 

Prószków 

 
 

8 700,00 

2 Fundacja Tenis 
Prószków 

ul. Sportowa 3 
46-060 Prószków 

„Lato z rakiet ą” prowadzenie zajęć 
sportowych z uwzględnieniem nauki gry w 

tenisa 

 
 

8 550,00 

3 Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe  
ul. Daszyńskiego 6 
46-060 Prószków 

 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

w roku 2014 

 
 

156 710,00 

4 Europejskie 
Stowarzyszenie 

Promocji Aktywno ści 
Ruchowej 50+ 
(ESPAR 50+) 

 
 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

 
 

6040,00 

 
2. W roku 2015 nie zrealizowano zadań tego samego rodzaju.  
 
 

 Burmistrz 
      /-/ 
Róża Malik 


