
Złącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 4 
Wójta Gminy Gniezno 
Z dnia 20 kwietnia 2012r. 

 
Wójt Gminy Gniezno  

 
na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz.1536 z 2010 r. z późniejszymi zm.), 
uchwały Nr XIX/113/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie 
programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012                 
oraz uchwały Nr XXI/125/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012  
 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w 2012r. 
 

I. Cel konkursu: 
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym lub  innym 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego               
i o wolontariacie realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, zapewnienie edukacji sportowej dzieci i młodzieży, 
zagospodarowanie czasu wolnego i podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy 
Gniezno oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
 

II. Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wsparcie. 
 
III. Opis zadania: 

1. Rodzaj zadania: 
Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 
2. Nazwa zadania: 
„Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wspieranie aktywności fizycznej dzieci                     
i młodzieży z elementami programu profilaktycznego” 
 
3. Zakres zadania: 
Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji szkolnych                    
z elementami programu profilaktycznego. 
 
4. Wysokość środków publicznych: 
Na sfinansowanie w/w zadania przeznacza się kwotę 10.000,00zł (z funduszu GKRPA). 
Ostateczna wysokość dofinansowania może ulec zmianie i zależna będzie od zapisów 
uchwały Rady Gminy Gniezno w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na rok 2012r.  
 
5. Termin realizacji zadania: 
Zadanie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 17 sierpnia 2012r.   
 
6. Warunki realizacji zadania: 
Minimalny  wkład własny oferenta musi wynieść 40% kosztów realizacji projektu. 
Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. 
Główne miejsce realizacji zadania na terenie Gminy Gniezno. 



 
IV. Zasady przyznania dotacji: 

1. Ze zgłoszonych ofert na realizacje powyższego zadania zostaną wybrane – przez Wójta 
Gminy Gniezno – oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert 
przeprowadzonego w oparciu o przepisu ustawy o działalności pożytku publicznego                      
i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach 
określonych w uchwałach Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie 
zatwierdzenia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi                 
na 2012 rok oraz z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie 
dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej realizacji 
oraz sposobu kontroli wykonania zadania publicznego. Wybranym podmiotom zostanie 
udzielona dotacja z budżetu Gminy po podpisaniu umowy. 
 
2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność 
pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionego zadania na terenie Gminy Gniezno. 
 
3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty                      
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). 
 

V. Termin składania ofert: 
Oznacza się termin składania ofert do dnia 17 maja 2012r. Oferty należy składać osobiście 
lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno, al. Reymonta 2,        
62-200 Gniezno w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie 
w 2012r. zadania pn. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez wspieranie aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży z elementami programu profilaktycznego”. 
 

VI.  Kryteria wyboru oferty: 
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych. 
Przy wyborze oferty brana pod uwagę będzie: 
1. Zgodność oferty z warunkami konkursowymi. 
2. Wartość merytoryczna oferty. 
3. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu podanych 
informacji. 
4. Koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych oferenta oraz 
oczekiwaną wysokość dotacji. 
5. Dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta. 
 

VII. Wymagane dokumenty: 
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione                           
do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego               
lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie 
osób go reprezentujących.  
2. Aktualny dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym lub 
uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem 
składania ofert; 
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 



4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu; 
5. Wykaz podobnych zadań realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat; 
6. Informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość 
realizacji zadania Gminy; 
7. Oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku. 
 

VIII. Termin wyboru oferty: 
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gniezno w drodze 
zarządzenia po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej. Ostateczne rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi nie później niż  w ciągu 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.  
 

IX. Ogłoszenie wyniku konkursu: 
Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej,              
na stronie internetowej www.urzadgminy.gniezno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Gniezno. 
 

X. Informacje dodatkowe: 
Szczegółowych informacji na temat otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urzędu 
Gminy Gniezno Pani Monika Mietlicka, tel. 61 424 57 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.urzadgminy.gniezno.pl/

