
Załącznik do Zarządzenia  

                                                                                                                                                                                Wójta Gminy Czernice Borowe 

Nr  132/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. 

Wójt Gminy Czernice Borowe 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 11 ust.1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  

i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz uchwały nr 205/XVIII/2021 Rady Gminy Czernice 

Borowe z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernice 

Borowe w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych oraz innych 

podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez finansowanie wkładu 

własnego do zadań realizowanych ze środków spoza budżetu Gminy Czernice Borowe. 

ogłasza 
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na wykonanie zadań gminy w zakresie: 

 

I. Rodzaj zadania i warunki składania ofert. 

 

Lp. Rodzaj zadania 
Wysokość 

środków 

1. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

- Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem 

terenu we wsi Kadzielnia 

44 882,15 zł 

 

 

2.Wsparcie realizacji zadań  własnych gminy dotyczyć będzie dofinansowania wkładu 

własnego organizacji wymaganego w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych. 

 

3.W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące 

działalność statutową w zakresie zadań objętych konkursem, które otrzymały dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych. 

 

4. Projekt musi być realizowany na terenie gminy Czernice Borowe i skierowany głównie do 

mieszkańców Gminy Czernice Borowe. 

 

II. 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 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535), 



- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z 

późn. zm.), 

- Program współpracy Gminy Czernice Borowe w 2022 r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, stanowiący załącznik do uchwały nr 205/XVIII/2021 Rady Gminy 

Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2021 r. 

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. 

3. Środki przyznane na  wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu 

umowy z instytucją zewnętrzną i dostarczeniem kopii podpisanej umowy. Jest to oprócz 

wyboru oferty przez Komisję Konkursową niezbędny warunek do zawarcia umowy z Gminą 

Czernice Borowe i przekazania środków do realizacji. 

4. Przyznanie  dotacji na realizację projektu w ramach zadania nastąpi na podstawie umowy   

z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, zawartej w terminie do 30 dni od 

rozstrzygnięcia konkursu, z zastrzeżeniem ust.3. 

5.Umowa na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania nie zostanie podpisana, w przypadku 

gdy organizacja nie uzyska dotacji na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w 

ofercie konkursowej. 

6. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania publiczne Gminy w 

wysokości do 100% wkładu własnego. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się roboty 

wykonywane od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. 

7. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  regulować będzie 

umowa  zawarta pomiędzy Gminą Czernice Borowe, a oferentem. 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania 

 

1.  Do konkursu można zgłosić wyłącznie zadania wymienione w pkt I, których realizacja 

nie wykracza poza  okres  31 grudnia 2022 r. 

2. Zadania będą zlecane w formie powierzenia lub wsparcia. 

3. Zadanie musi być realizowane na terenie gminy Czernice Borowe i głównie na rzecz 

mieszkańców Gminy Czernice Borowe. 

4. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone  

w umowie. 

5. Dotacja podlega wykorzystaniu do 31 grudnia 2022 r. 

 

IV. Termin i warunki składania ofert 

 

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 20 stycznia 2022 r. 

2. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem 1 do rozporządzenia 

Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego 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 można pobrać ze strony internetowej gminy www.czerniceborowe.pl 

lub Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernice Borowe, zakładka Oferty na 

realizację zadań publicznych. 

3. Oferty należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Czernice Borowe,  

ul. Dolna 2, pokój Nr 12 (sekretariat). W przypadku złożenia oferty listownie decyduje 

data wpływu oferty do sekretariatu. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą 

rozpatrywane.   

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w miejscu i czasie określonym  

w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z 



dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania 

publicznego w 2022 roku”. 
5.     Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa  w pkt 2, podpisanego 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny 

podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących należy dołączyć: 

1) Kopię aktualnego odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub 

inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go  

reprezentujących. 

2) Aktualny statut podmiotu. 

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 

wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru- dokument 

potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów(a). 

4) Oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są 

zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

5) Kserokopię wniosku  o dofinansowanie, którego organizacja się ubiega, bądź uzyskała 

dofinansowanie. 

6) Kserokopię umowy dofinansowania. 

7) Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez upoważnione osoby. 

8) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

 

V. Termin i tryb wyboru oferty 

 

1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych 

ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy 

Czernice Borowe. Oferty nie spełniające wymogów formalnych  podlegają odrzuceniu.  
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  
i z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz kryteria podane w treści niniejszego 
ogłoszenia, dokona Komisja konkursowa, o której mowa w pkt 1. 

3. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej złożonych ofert Komisja konkursowa  przedstawia 
Wójtowi Gminy ocenę ofert oraz propozycje podziału  środków finansowych na realizację 
zadań  publicznych objętych danym konkursem. 

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
www.czerniceborowe.pl).  

5. Decyzję o odrzuceniu, wyborze oferty, przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt 
Gminy Czernice Borowe, w terminie do 30 dni od daty wpływu oferty, po zapoznaniu się 
z oceną Komisji konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

6. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi. 

7. Informacje o ogłoszonym konkursie uzyskać można w Urzędzie Gminy Czernice Borowe, 

ul. Dolna 2, pokój nr 8 lub pod nr telefonu 23 674 60 66, wew. 36. 

 
 
VI. Kryteria wyboru ofert 

 

1. Kryteria formalne: 

W ramach oceny formalnej odbędzie się weryfikacja czy: 



- oferent złożył ofertę w terminie, 

- oferent złoży  tylko jedną ofertę na dane działanie, 

- działania przewidziane w ofercie  mieszczą się w rodzajach zadań wskazanych w 

ogłoszeniu, 

- oferent jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- oferta została złożona na druku zgodnym z ogłoszeniem, 

- oferta posiada wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki, 

- kopie dokumentów dołączonych do oferty zostały poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez uprawnione osoby, 

- oferta została złożona w zamkniętej kopercie i opisana zgodnie z ogłoszeniem 

konkursowym, 

- oferta dotyczy zadania wymienionego w ogłoszeniu konkursowym, 

- zadanie jest objęte celami statutowymi organizacji pozarządowej/podmiotu. 

 

2. Kryteria merytoryczne: 

 
trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria: 

Kryterium oceny 
Maksymalna 

ocena punktowa 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego: 

realność, adekwatność do planowanych działań i kosztów, trwałość, 

oddziaływanie społeczne 

20 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział środków finansowych 

własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w przypadku oferty 

dotyczącej wsparcia realizacji zadania: 

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność 

przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, 

poprawność rachunkowa 

20 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób 

uczestniczących w realizacji zadania 

20 

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca 

społeczna członków 

20 

Ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na 

realizację zadań publicznych w latach poprzednich (wymagane opinie i 

rekomendacje) 

20 

Liczba punktów ogółem 100 

 

VIII. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Gminę Czernice Borowe w roku 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w rok poprzednim zadaniach publicznych tego samego 

rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

W latach 2020 i 2021 Wójt Gminy Czernice Borowe nie udzielił żadnych dotacji 

organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

 

/-/ Wojciech Brzeziński 

Wójt Gminy Czernice Borowe 



 
Pouczenie: 

1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy składać w jednym egzemplarzu. 

2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, 

należy wpisać „nie dotyczy”. 

3. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.  

4. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu. 

5. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. 
6. Ofertę i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania 

danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.  

7. W przypadku wystawienia przez w/w osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych 

rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.  

8. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak 

oryginał i opatrzony datą.  

9. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii dokumentów następuje poprzez 

umieszczenie na każdej stronie dokumentu zapisu „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia 

zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pie czątkami.  

10. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym 

imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 

  


