
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych w gminie Borek Wlkp. w 2011 roku

Na  podstawie  art.  13  ust.  1  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Burmistrz Borku Wlkp.
ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  określanych  w  Uchwale  Nr 
XLIII/354/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia 
programu współpracy Gminy Borek Wlkp.    z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

I. Rodzaj zadania:
Lp. Rodzaj zadania Wysokość 

środków w 
2011r.

Wysokość 
środków w 

2010r.
1. Działalność  wspomagająca  rozwój  społeczny  – 

wsparcie  działań  na  rzecz  budowania  aktywnych 
społeczności  lokalnych  wokół  różnych  celów  o 
charakterze dobra wspólnego

5 000 zł 4 000 zł

II.  W  otwartym  konkursie  mogą  uczestniczyć  organizacje  pozarządowe,  osoby  prawne 
i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  państwa  do  Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub 
przez  nie  nadzorowane,  które  prowadzą  działalność  statutową  w dziedzinie  objętej  konkursem 
i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Borek Wlkp.

III. Tryb przekazywania dotacji:
a) termin i sposób przekazania dotacji określą zapisy umowy powierzenia bądź wsparcia wykonania 
zadania,
b) jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w ciągu 30 dni od podpisania umowy,
c)w pozostałych wypadkach, w transzach, które będą szczegółowo określone w umowie.

IV. Zadanie powinno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
a)  organizacja  w  okresie  otrzymywania  dotacji  jest  zobowiązana  do  zamieszczenia  w  swoich 
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminę, Borek,
b) tryb  postępowania o udzielenie  dotacji,  sposób jej  rozliczenia  oraz kontroli  zadań zleconych 
określa ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie,
c) termin realizacji zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie obejmuje okres od 1 stycznia 2011 
r. do 31 grudnia 2011 r. ; dokładne ramy czasowe wykonania zadania będą szczegółowo określone 
w umowie powierzenia, bądź wsparcia zadania.

V. Termin składania ofert:
Oferty na realizację zadania, w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania, należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  29 kwietnia 2011 r. do  godz.  15.00 w Biurze  Obsługi 
Klienta  Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63 – 810 Borek Wlkp.. W przypadku 
nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu.



VI. Podwykonawcy:
Jeśli podmiot ubiegający się o dotację zakłada podwykonawstwo zadania, należy informację o tym 
zamieścić we wniosku.

VII. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 
25).

 Druki ofert można pobrać w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. bądź ze strony internetowej.
 

VIII. Do oferty należy dołączyć:
1. aktualny  odpis  z  rejestru,  lub  odpowiednio  wyciąg  z  ewidencji  lub  inne  dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2. statut organizacji, upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do 

złożenia  oferty  i  podpisania  umowy,  dysponowania  środkami  finansowymi  i  rozliczenia 
w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS, 

3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 lub 2009, 
4. oświadczenie,  że  podmiot  ubiegający  się  o  dotację  nie  został  pozbawiony  prawa  do 

ubiegania środki publiczne,
5. oświadczenie o prawdziwości i aktualności podanych informacji, zarówno we wniosku, jak 

i we wszystkich załącznikach.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie 
oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone 
na zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów. 

W przypadku  złożenia  kserokopii  żądanych  dokumentów  wymaga  się  ich  potwierdzenia  przez 
oferenta. 

Oferty  wraz  załącznikami  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  opatrzonych  pieczęcią 
podmiotu ubiegającego się o dotację oraz nazwą zadania, o wykonanie którego wnioskujący się 
ubiega. 

IX.  Kryteria  wyboru  oferty: merytoryczna  zgodność  z  treścią  zadania,  ilość  beneficjentów, 
zapotrzebowanie  społeczne  na zaproponowane działania,  ocena  kalkulacji  kosztów zadania  pod 
względem ich celowości i oszczędności oraz efektywności działań, udział środków własnych oraz z 
innych  źródeł  finansowania,  zgodność  proponowanych  działań  z  celami  statutowymi 
wnioskującego, dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz ocena wykonania 
zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości 
ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

X.  Wyboru  oferty  dokonuje: Burmistrz  Borku  Wlkp.  po  zasięgnięciu  opinii  Komisji 
Konkursowej,  powołanej  w  trybie  zarządzenia  przez  Burmistrza,  która  rozpatruje  oferty.  Do 
postanowień w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 

Wynik wyboru ofert zostanie podany do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim  w  Borku  Wlkp.,  w  internetowym  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego.



XI. Termin wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert i wybór oferty nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia 
składania ofert.

XII. Warunki realizacji zadania publicznego:
a) Po dokonaniu wyboru ofert ze zleceniobiorcami zostaną zawarte pisemne umowy na realizację 
zadań  publicznych  i  udzielenie  dotacji  według  wzoru  określonego  w  cytowanym  wyżej 
rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

b) Wysokość  dotacji  dla  wybranej  oferty  określona  będzie  każdorazowo  w  odrębnej  umowie, 
zawartej  na  czas  określony.  Wysokość  udzielonej  dotacji  może  być  inna  niż  wnioskowana 
w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty 
kosztorysu realizacji zadania.

 

c) Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego 
według wzoru określonego w cytowanym wyżej rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania  publicznego,  ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie  zadania  publicznego  i  wzoru 
sprawozdania z wykonania zadania.

Informacji udziela: Burmistrz Borku Wlkp.
Anna Klauza
tel. 65 57 16 120

  /-/ Marian Jańczak


