
 

 ZARZĄDZENIE NR Nr 53.1363.2018 

Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu 

samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „wspieranie osób w  podeszłym wieku                          

w integracji z młodzieżą”  - 2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” 

 

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

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j. ), art. 25 oraz art. 106 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z póź. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13  ustawy      

z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.                

z 2018r., poz. 450 z póź zm.),Uchwały Nr XXXV/501/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 

z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu współpracy Gminy 

Dąbrowa Tarnowska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok” zarządza się, co następuje: 

 

       § 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego pn. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – klubu samopomocy 

w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”                   

w 2018 roku na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”. 

 

2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

3. Na realizację zadania, o którym mowa w ust.1, przeznacza się w 2018 roku środki finansowe               

w kwocie 48.870,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). 

 

       § 2 

Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w ust.1, nastąpi na podstawie umowy podpisanej 

pomiędzy Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej a oferentem i będzie mieć formę wsparcia zadań 

wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. 

 

       § 3 

Komisja do spraw oceny ofert konkursowych zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

 

       § 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

       §5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        



                                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53.1363.2018 

        Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 

        z dnia 09 marca 2018r. 

 

BURMISTRZ DĄBROWY TARNOWSKIEJ   

ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku – 

klubu samopomocy w ramach realizacji zadania pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku 

w integracji z młodzieżą” - 2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska”. 

 

Rodzaj i cele zadania. 

1 Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na realizację 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: „Wspieranie osób w podeszłym wieku 

w integracji z młodzieżą” na 2018 rok na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” 

2. Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze 

konkursu ofert Ośrodka wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” w okresie 

od 01.04.2018 do 31.12.2018 działającego w miejscowościach. 

Nieczajna Górna - liczba miejsc wynosi: 8 

Laskówka Chorąska - liczba miejsc wynosi: 7 

Smęgorzów - liczba miejsc wynosi: 8 

Gruszów Wielki - liczba miejsc wynosi: 7 

3. Lokale to Domy ludowe w tych miejscowościach wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia. 

4. W ramach działalności Ośrodka wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą 

wsparciem objęte będzie 30 osób seniorów poprzez następujące zajęcia: 

1) praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów; 

2) inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku; 

3) inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę 

umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych); 

4) działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki np. 

nauka obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV); 

5) międzypokoleniowa wymiana doświadczeń z klubami wolontariatu; 

6) aktywność ruchowa w każdym wieku, promocja zdrowia 



7) inicjatywy rodzinne, wzmacnianie więzi międzypokoleniowej 

4. Ośrodek wsparcia osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą działał będzie na 

następujące dni i w godzinach; 

Nieczajna Górna wtorek, środa, czwartek w godzinach 16.00 – 20.00 

Laskówka Chorąska wtorek, środa, czwartek w godzinach 16.00 – 20.00 

Smęgorzów -wtorek, środa, czwartek w godzinach 16.00 – 20.00 

Gruszów Wielki wtorek, środa, czwartek w godzinach 16.00 – 20.00 

Ośrodki będą działać 3 dni w tygodniu. 

5.Wszyscy seniorzy zakwalifikowani do udziału będą korzystali z całej jego dostępnej 

infrastruktury. 

6. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do: 

a) współpracy w zakresie rozliczeń finansowo – merytorycznych oraz sprawozdawczości 

z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miejskiego Dąbrowa Tarnowska, 

b) prowadzenia dziennika zajęć, 

c) prowadzenia list obecności uczestników na zajęciach , 

d) sporządzania sprawozdań finansowo – merytorycznych z realizacji (m.in. miesięcznych 

/rocznych). 

Zasady rekrutacji, kwalifikowania i kierowania do Ośrodka 

1. Rekrutacja, kwalifikowanie oraz kierowanie seniorów ośrodka prowadzone będzie przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 

Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A. - jednostki organizacyjnej Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

2. O zakwalifikowaniu seniora do uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz 

wypełnienie deklaracji przystąpienia do uczestnictwa. 

3.W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników liczba beneficjentów będzie uzupełniana z listy 

rezerwowej lub prowadzony będzie dodatkowy nabór. Na potrzeby procesu rekrutacji zostanie 

opracowany Regulamin Rekrutacji. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 48.870,00 zł 

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych ). 

 

 



 

Zasady przyznawania dotacji 

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 450), 

b) Rozporządzeniem Ministra Rodziny 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 2016 r. poz. 1300 z późn. zm). 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

3.Oferent może złożyć jedną ofertę i otrzymać jedną dotację na realizację zadania. 

4. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację. 

 

Termin realizacji zadania 

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

Warunki realizacji zadania 

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione: 

a) organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

b) 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 

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

d) spółdzielnie socjalne; 

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu 

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; 



f) prowadzące działalność statutową w dziedzinie obejmujące zadanie. 

g) posiadające odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do realizacji zadania m.in. opiekuna 

i kierownika, w tym kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w art. 122 

ustawy o pomocy społecznej, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej, 

2. Przyznana dotacja musi zostać wykorzystana na wydatki związane z przedmiotem zadania. 

3. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy zobowiązany jest do : 

Zawarcia umowy na realizację zadania według wzoru zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej wydanego na podstawie odpowiedniej delegacji z aktualnie 

obowiązującej ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariat przez osoby uprawnione 

zgodnie ze statutem. 

Posiadania rachunku bankowego, 

Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 

Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych 

otrzymanych na realizacje umowy. 

Sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym 

w umowie. 

Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

wydanym na podstawie odpowiedniej delegacji z aktualnie obowiązującej ustawy o działalność 

pożytku publicznego i wolontariat. 

Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na: 

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na 

podstawie przepisów szczególnych, 

2) sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów, które podmiot poniósł na realizację zadania przed 

zawarciem umowy o udzielenie dotacji, 

3) remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych, 

4) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, 

5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

6) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, 

7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

8) działalność polityczną, 



9) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, wykraczające poza zakres realizacji zleconego 

zadania, 

10) podatek VAT – w przypadku podmiotów korzystających z prawa do odliczenia podatku od 

towarów i usług z tytułu dokonanych zakupów, 

11) koordynatora oraz obsługę prawną i administracyjną projektu (nie dotyczy obsługi księgowej 

zadania), 

12) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz 

koszty obsługi zadłużenia, 

13) koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

14) zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 a ust. 1 w zw. 

Z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1888). 

15) amortyzację, 

16) leasing, 

17) koszty kar i grzywien, 

18) koszty procesów sądowych, 

19) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej i finansowej dla osób zajmujących się 

realizację zadania, 

20) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewu), 

21) zakup napojów alkoholowych, 

22) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych, opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, 

23) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych. 

24) na działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie. 

Do złożonej oferty realizacji zadania publicznego należy dołączyć: 

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający 

status prawny podmiotu składającego ofertę oraz umocowanie osób go reprezentujących1 



(w przypadku reprezentacji innej niż określono w odpisie, wyciągu lub innym dokumencie, również 

aktualne, prawidłowo podpisane pełnomocnictwo). 

W przypadku wprowadzenia zmian w danych rejestrowych podmiotu (np. we władzach podmiotu, 

adresie, statucie, itp.,) dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii dokumentów z Walnego 

Zebrania wraz z potwierdzeniem ich złożenia w organie rejestrowym, 

2) obowiązujący statut uwierzytelniony przez organ rejestrowy, 

3) dekret o powołaniu na proboszcza lub inny dokument upoważniający do składania oświadczeń 

woli w imieniu podmiotu, 

4) umowę zawartą między dwoma lub więcej podmiotami uprawnionymi, określającą zakres ich 

świadczeń składających się na realizację zadania publicznego ogłoszonego w konkursie 

(w przypadku składania oferty wspólnej), 

5) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, w którym oferent 

składa ofertę, 

6) oświadczenie dotyczące postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, naprawczego lub też 

innego postępowania związanego z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem 

niewypłacalności, 

7) oświadczenie dotyczące postępowania sądowego lub innego postępowania zmierzającego do 

zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia 

niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego 

wywiązania się podmiotu z zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i z podpisanej umowy 

dotacji, 

8) oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych na rzecz Gminy Dąbrowa 

Tarnowska i jego jednostek organizacyjnych oraz nie zaleganiu z opłacaniem należności z tytułu 

zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, 

9) oświadczenie o korzystaniu z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu 

dokonanych zakupów. 

10) dokumenty dotyczące funkcjonowania Ośrodka ( roczny plan działania, 

Oferta wraz z załącznikami stanowi integralną całość i powinna być sporządzona w sposób 

uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie. W treści oferty należy wymienić wszystkie 

dołączane załączniki. 

11) Uprzedza się o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 



Kodeks karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm). 

1.Dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii dokumentów wskazanych w ust. 11 pkt. 1 - 4 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem na dzień złożenia oferty przez osobę/-y uprawnioną/-ne 

do złożenia oferty. 

2.Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na 

powierzenie realizacji zadania publicznego. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie. 

3.Warunkiem przekazania przyznanej dotacji celowej jest: 

1) wyodrębnienie rachunku bankowego (lub utworzenie subkonta), na który zostanie przekazana 

dotacja, przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania publicznego, 

2) zawarcie stosownej umowy (należy pamiętać, że wydatki mogą być dokonywane dopiero po 

zawarciu umowy i muszą zostać zapłacone najpóźniej w ostatnim dniu realizacji zadania). 

3).Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować 

będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska, a podmiotem wyłonionym 

w konkursie. 

4.Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego, jest zobowiązany do: 

1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków 

dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w ust. 17, w sposób 

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, 

2) gromadzenia dokumentacji, potwierdzającej prawidłową realizację umowy, tj. faktury lub 

rachunki z potwierdzeniami zapłaty (przelew bankowy lub potwierdzenie odbioru gotówki), 

zawarte umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło wraz z informacją określającą daty i wielkości 

wypłaconych wynagrodzeń netto, zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia 

społeczne czy zdrowotne, inne zestawienia lub dowody księgowe, które zapłacone zostały w całości 

lub w części ze środków pochodzących z dotacji, dokumentacja zdjęciowa oraz dodatkowe 

materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania, 

3) przedstawienia dokumentacji zdjęciowej, potwierdzającej realizację przez podmiot dotowany 

obowiązku zamieszczania w trakcie trwania zadania w widocznym miejscu, informacji 

o finansowaniu zadania ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. prowadzenia dokumentacji 

zbiorczej seniorów oraz dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Ośrodka (np., program 

działalności Ośrodka i plan pracy na 2018 r.) 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje: 



a) umowa zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Tarnowska a podmiotem uprawnionym, 

3. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania, rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić 

przed datą zawarcia umowy. W takich przypadkach koszty realizacji zadania, które poniósł oferent 

przed zawarciem umowy, będą polegać na zwrocie kosztów przez Gminę Dąbrowa Tarnowska 

z zastrzeżeniem, że finansowanie nie obejmuje wydatków poniesionych przed terminem 

rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie. 

Ponadto: 

1. Gmina Dąbrowa Tarnowska zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, 

w sposób częściowy nie przewiduje się podziału środków przewidzianych na realizację tego 

zadania pomiędzy kilku oferentów; 

2. Złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie 

gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. Wzór oświadczeń stanowi 

załącznik nr 4. 

 

Termin i miejsce składania ofert. 

1. Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 roku 

do godz. 15:00. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego Dąbrowa Tarnowska Rynek 34 pokój nr 20 

osobiście lub pocztą na adres Dąbrowa Tarnowska Rynek 34 w zamkniętych kopertach . Liczy się 

data wpływu oferty do Urzędu . Wzór stanowi załącznik nr 1 

2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie 

zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień 

dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach 

i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest 

podać numer telefonu. 

 

3. Do oferty należy dołączyć: 

a) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 

b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 

wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument 

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów); 

c) oświadczenie podmiotu ; 



d) kopię statutu lub inny dokument zawierający opis działalności oraz osoby uprawnione do 

reprezentowania. 

4. Rozpatrywane będą oferty złożone w terminie i miejscu o którym mowa w ust.1, na właściwym 

druku oraz oferty kompletne. 

 

Tryb wyboru ofert. 

1. Złożone w konkursie oferty będą sprawdzane przez komisję konkursową celem sprawdzenia pod 

względem formalnym, przez co rozumie się: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza 

oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników oraz sprawdzenie oferty pod kątem 

zaistnienia oczywistych omyłek. 

2.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, komisja wzywa Organizację do 

usunięcia braków formalnych i oczywistych omyłek w ciągu dwóch dni roboczych od dnia 

wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną – 

mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków 

i oczywistych omyłek, w ww. terminie, oferta pozostaje bez rozpatrzenia. 

3.Oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja ocenia merytorycznie oferty 

i rekomenduje je Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej , który dokonuje wyboru ofert w formie 

Oświadczenia Woli. 

 

Kryteria i ocena ofert. 

1) Ocena formalna obejmuje: 

1.terminowość i formę złożenia oferty; 

2.zgodność wymaganych podpisów; 

3.kompletność wymaganych załączników. 

Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w niniejszym Zarządzeniu podlegają 

procedurze uzupełniania braków formalnych. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty 

we wskazanym terminie, zostanie ona odrzucona bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. 

2) Ocena merytoryczna obejmuje: 

1.zgodność tematyki i zakresu oferty z celami konkursu (0-10 pkt); 

2.dotychczasową współpracę oferenta z samorządem: oferent był zobowiązany do zwrotu całości 

nieprawidłowo wydatkowanej dotacji udzielonej prze gminę Dąbrowa Tarnowska- 0 pkt, 



oferent był zobowiązany do zwrotu części nieprawidłowo wydatkowanej dotacji udzielonej 

przez gminę Dąbrowa Tarnowska - 5 pkt, oferent nie był kiedykolwiek zobowiązany do zwrotu 

całości otrzymanej dotacji udzielonej przez gminę Dąbrowa Tarnowska - 10 pkt, 

3.merytoryczną wartość oferty oraz proponowany katalog zajęć dla seniorów 

- tematyka zajęć (0-5 pkt), ilość prowadzonych zajęć (0-5 pkt) częstotliwość zajęć dostosowana 

do ich tematyki i charakteru (0-5 pkt); 

4.strukturę wydatków - ich racjonalność i efektywność - (0-15 pkt) 

5.wysokość środków wkładu własnego - za każde przekroczone 2% wartości wkładu własnego 

w wartości oferty przyznawane będzie 0,5 pkt, 

6.baza kadrowa – proponowany skład kadry i jej doświadczenie w realizacji podobnych zadań: 

kadra nie posiada doświadczenia z pracą z seniorami (0 pkt), kadra posiada do 2 lat 

doświadczenia z seniorami (5 pkt), kadra posiada powyżej 2 lat doświadczenia w pracy 

z seniorami (10 pkt); 

3) Do dofinansowania zostanie zaproponowana oferta z najwyższą z otrzymanych ilością punktów. 

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w drodze zarządzenia, po 

zapoznaniu się z opinią Komisji ds. oceny ofert konkursowych. 

4). Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów 

minimum 50%, wynikającą z indywidualnej karty oceny oferty. Propozycję otrzymania dotacji 

uzyska organizacja, której oferta według kolejności zdobyła najwyższą liczbę punktów, co oznacza, 

że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu 

Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

 

4).Termin dokonania wyboru ofert. 

Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są w: 

A. Biuletynie Informacji Publicznej; 

B. w siedzibie Gminy Dąbrowa Tarnowska w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 

C. na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

5). Warunki unieważnienia konkursu. 

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie 

spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w roku ogłoszenia otwartego 



konkursu ofert i w latach poprzednich zadania tego samego rodzaju i związanych z nim 

dotacji. 

W Gminie Dąbrowa Tarnowska nie realizowano w roku ogłoszenia oraz w latach poprzednich 

zadania tego samego rodzaju. 

Termin i tryb złożenia sprawozdania z realizacji zadania. 

Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego sprawozdania 

z wykonanego zadania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia 

w terminie określonym szczegółowo w umowie. Sprawozdania częściowe – kwartalne należy 

złożyć w terminie 7 dni od jego upływu wraz z kopią dokumentacji finansowej potwierdzającej 

ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem placówki. 

 

Postanowienia końcowe. 

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania oraz rozliczenia zadania reguluje 

umowa pomiędzy gminą a oferentem. Wzór stanowi załącznik nr 2. 

2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku pod rygorem zwrotu. 

1.Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji projektów ze strony gminy. Zasady 

kontroli i realizacji zadania: 

3. W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Dąbrowy 

Tarnowskiej osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego 

przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz 

formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) 

realizacji zadania publicznego, a w szczególności: 

1.stanu realizacji zadania; 

2.efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 

3.prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4.prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 

4. W ramach kontroli upoważnione przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej osoby mogą badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, mające lub mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 

wykonywania zadania publicznego oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji 

dotyczących wykonania zadania. W terminie określonym przez kontrolującego podmiot, któremu 

zlecono realizację zadania publicznego, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub 



udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji. 

5. Upoważnione przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej osoby mają prawo przeprowadzenia 

kontroli zarówno w siedzibie podmiotu, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jak 

i w miejscu realizacji tegoż zadania. 

6. Kontrola winna być zakończona protokołem, który wskaże ewentualne nieprawidłowości 

i uchybienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, Burmistrz Dąbrowy 

Tarnowskiej sformułuje stosowne wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Wnioski i zalecenia zostają doręczone w terminie 7 dni od daty sporządzenia 

protokołu kontroli podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego. 

7. Podmiot realizujący zadanie publiczne, w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w wniosków 

i zaleceń, pisemnie powiadamia Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o ich wykonaniu lub powodach 

ich nie wykonania. W przypadku nie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, Gmina 

wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, umowa zostaje rozwiązana a dotychczas przekazana 

kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 

przekazania dotacji podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego. 

1.Oferenci przed przystąpieniem do konkursu powinni zapoznać się z następującymi dokumentami: 

1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 450 z póź zm.), 

2) rozporządzeniem 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 2016 r. poz. 1300 z póź zm.), 

3) Uchwałą Nr XXXV/501/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2018 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”, niniejszego zarządzenia. 

1.Druk oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 

w Dąbrowie Tarnowskiej: www . dabrowatar.pl lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie tut. Urzędu, 

Rynek 34, parter, w następujących dniach i godzinach: poniedziałek 8.30-15.30; wtorek- piątek 

7.30-15.30. 

2.Dodatkowych informacji udziela: Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska 

Rynek 34 , tel.: 14 642-27-75. 



Załączniki 


