
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.05.2023 

Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 04 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Łaskarzewie w 2023 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.       

z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały                   

Nr XLVII/294/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje: 

§1 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące: 

1. zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wsparcie organizacji zajęć 

pozalekcyjnych 

2. poprawę warunków uprawiania sportu w celu osiągania wyższych wyników sportowych przez 

członków czynnie uprawiających sport w klubie sportowym; 

3. poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie i 

udział w masowych imprezach sportowo - rekreacyjnych 

4. współpracę w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu 

5. współpracę w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, 

wakacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych. 

7. organizację szkolenia sportowego i współzawodnictwa w ramach prowadzonych rozgrywek. 

§2 

Tekst ogłoszenia konkursu na realizację zadania wymienionego w § 1 stanowi załącznik nr 1              

do niniejszego zarządzenia. 

§3 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łaskarzew, 

3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łaskarzew. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Łaskarzew. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr OR.0050.05.2023  

Burmistrza Miasta Łaskarzew  

z dnia 04 stycznia 2023 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z Uchwałą 

Nr XXXVI/216/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Współpracy Miasta Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, 

 

Burmistrz Miasta Łaskarzew 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Mieście Łaskarzew oraz zaprasza             

do składania ofert. 

 

I. Rodzaj zadania 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące: 

1. zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprze wsparcie organizacji zajęć 

pozalekcyjnych 

2. poprawę warunków uprawiania sportu w celu osiągania wyższych wyników sportowych przez 

członków czynnie uprawiających sport w klubie sportowym; 

3. poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie i 

udział w masowych imprezach sportowo - rekreacyjnych 

4. współpracę w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu 

5. współpracę w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, 

wakacyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych. 

7. organizację szkolenia sportowego i współzawodnictwa w ramach prowadzonych rozgrywek. 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i zasady 

przyznawania dotacji 

 

1. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego 

konkursu ofert wynosi 120 000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na wszystkie oferty. 

2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych, które mają 

siedzibę i działają na terenie Miasta Łaskarzew. 

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Miasta Łaskarzewa będzie przekazanie 

organizacjom pozarządowym oraz klubom sportowym w transzach środków finansowych na 

poczet realizacji zadań przedłożonych w ofercie. 

4. Oferent może otrzymywać wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadań do 90% 

ogółu kosztów zgłoszonych we wniosku. 

5. Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej. 



 

III. Termin i warunki realizacji zadania 

 

Termin realizacji zadania: określony w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.  

 

Warunki realizacji zadania merytoryczne i finansowe: 

1. Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na: 

a) realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

b) zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej, niezbędnych dla realizacji programów 

szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

c) pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub 

uczestnictwa w zawodach sportowych, 

d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego dzieci  

i młodzieży, 

e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 

f) pokrycie kosztów bieżących modernizacji i utrzymania klubowych obiektów sportowych. 

2. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów 

bezpośrednio związanych z realizacją zadania, z wyłączeniem: 

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego, 

b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom, 

c) zapłaty kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w innym klubie sportowym, 

d) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

e) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy             

lub zawodnika tego klubu, 

f) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów 

wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być wydatkowane w formie przelewu lub w formie 

gotówkowej. 

 

IV. Termin składania ofert 

 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Łaskarzewie, ul. Rynek Duży i. J. Piłsudskiego 32, 

Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. 

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik do 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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). 

Oferty powinny być wypełnione czytelnie, wyczerpująco w każdej rubryce i podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej. 

Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.miastolaskarzew.pl. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łaskarzew – Pan Henryk Dąbrowski, tel. 

25 6239743 w. 15. 

4. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem 

nazwy konkursu i adresu oferenta. 



5. Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny dokument określający osobowość prawną np. wypis/ wydruk z KRS, 

b) statut potwierdzony za zgodność z oryginałem, opatrzony na każdej ze stron dokumentu 

aktualną datą oraz podpisem osoby uprawnionej statutowo do reprezentacji. 

c) pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby 

inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem. 

6. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna 

być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podmiotu, zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny 

wnioskodawcy. 

7. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod 

względem formalno-prawnym, złożone w przewidzianym terminie. Dopuszcza się możliwość 

wezwania do uzupełnienia oferty w terminie 5 dni. 

  

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

 

Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta 

Łaskarzew. Komisja konkursowa przekazuje Burmistrzowi Miasta Łaskarzew swoją opinię 

dotyczącą wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji. Ostatecznego 

wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Miasta Łaskarzew. Od rozstrzygnięcia nie 

przysługuje odwołanie. 

Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1) znaczenie zadania dla miasta; 

2) zgodność oferty z celem publicznym; 

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania; 

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania; 

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu   

do zakresu rzeczowego zadania; 

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta; 

7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim          

z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego32, 08-450 Łaskarzew. 

 

Termin dokonania wyboru ofert: 

Wybór ofert zostanie dokonany nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r. 

 

VI. Zrealizowane przez Burmistrza Miasta Łaskarzew w roku ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane        

z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych 

organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

 

2019 r. - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu - 95 000,00 zł 

2020 r. - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu - 105 000,00 zł 



2021 r. - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu - 105 000,00 zł 

2022 r. - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu - 115 000,00 zł 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Łaskarzew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Łaskarzew. 

2. Z każdym oferentem, którego oferta zostanie wybrana do dofinansowania zawarta będzie 

umowa według ramowego wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenie Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 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). 

Formularz umowy dostępny jest na stronie internetowej www.miastolaskarzew.pl. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łaskarzew - Pan Henryk Dąbrowski, tel. 

25 6239743 w. 15. 

3. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy, na warunkach określonych 

w umowie. 

4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania zleconego tylko części przekazanej dotacji 

niewykorzystane środki finansowe należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się 

przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi 

wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi 

dotowanemu. 

6. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego 

lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli 

wykonania umowy. 

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim 

przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub 

wycofać swoją ofertę. 

W przypadku rezygnacji podmiotu z realizacji zadania pozostałe środki mogą być przeznaczone 

na ogłoszenie kolejnego konkursu. 

 

VIII. Rozliczenie otrzymanej dotacji 

 

Rozliczenie realizacji zadania następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, 

na formularzu, określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej 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). 

Sprawozdanie należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Łaskarzewie, Sekretariat. 
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