
ZARZĄDZENIE NR 1/2022
WÓJTA GMINY LEŚNIOWICE

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Leśniowice w 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1372, z późn. zm.) i art. 5 ust. 4 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej na 
terenie gminy Leśniowice w 2022 roku określony szczegółowo w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 w formie powierzenia wykonywania zadań 
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. 

§ 3. Na realizację zadania wskazanego w § 1 przeznacza się dotację w wysokości 52 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Leśniowice 

Joanna Jabłońska
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Załącznik 

do Zarządzenia Nr 1/2022 

Wójta Gminy Leśniowice 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 
 

 

OGŁOSZENIE 

z dnia 3 stycznia 2022 r. 

 

Wójt Gminy Leśniowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Leśniowice 

w 2022 roku od terminu rozstrzygnięcia konkursu do 15 grudnia 2022 r. 

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego 

zadaniem własnym Gminy Leśniowice wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

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

z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Leśniowice z dnia 7 grudnia 

2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Leśniowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 i Rozporządzeniem 

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. poz. 2057). 

 

1. Nazwa zadania 

„Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Leśniowice w 2022 roku”. 

 

2. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

a) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców  

gminy, 

b) wychowanie dzieci i młodzieży przez czynne uprawianie sportu,  

c) współpraca w zakresie realizacji zadań z kultury fizycznej z samorządem gminnym, 

d) prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej w sekcji piłki nożnej, 

szachowej i pływackiej, 

e) prowadzenie treningów i udział w rozgrywkach ligowych, udział w działalności LZS, 

OZPN i LZSZ, 

f) szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 

g) organizowanie i współorganizowanie zawodnictwa sportowego i innych form 

aktywnego wypoczynku rekreacyjno – sportowego (imprez sportowo – rekreacyjnych, 

zawodów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich). 

 

 Na realizację wyżej wymienionego zadania przeznacza się środki w wysokości 52 000 zł 

(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

 

3. Zasady przyznawania dotacji. 

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz 

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

2) Dotacja jest przyznawana w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. 

Dotację mogą otrzymać podmioty, których działalność statutowa jest zgodna 

z dziedziną zleconego zadania. 

3) Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej 

rzetelnych danych. 

 

4. Terminy i warunki realizacji zadania. 

1) Zadanie winno być zrealizowane w 2022 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe 

terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie. 

2) Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą 

umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa. 

3) Zleceniobiorcy zobowiązani będą do: 

a) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków 

finansowych otrzymanych na realizację zadania, 

b) sporządzania sprawozdania z wykonania zadania w terminie określonym 

w umowie zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 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. poz. 2057).  

4) Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Urząd Gminy Leśniowice zlecając zadanie publiczne 

dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: 

a) stan realizacji przedmiotowego zadania , 

b) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 

c) prawidłowość wykorzystania środków, 

d) prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

5) Zlecenie realizacji zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy 

z wybranym oferentem z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy 

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

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305, 

z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów. 

 

5. Termin składania ofert. 

1) Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2022 r. godz. 15
30

. 

2) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 

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. poz. 

2057).  

3) Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy Leśniowice i na stornie internetowej 

Urzędu Gminy Leśniowice www.lesniowice.lubelskie.pl w zakładce ogłoszenia; 

4) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg 

z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie 

osób go reprezentujących, 

5) Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 

6) Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem                    

„KONKURS – Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Leśniowice 

w 2022 roku”, opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego i złożona 
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w sekretariacie Urzędu Gminy Leśniowice (pokój Nr 4) lub przesłana na adres: Urząd 

Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22 – 122 Leśniowice. O zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. 

7) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na 

obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt 1. 

 

 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

1) Złożone oferty są przekazywane pod obrady Komisji Konkursowej powołanej przez 

Wójta Gminy Leśniowice, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu 

składania ofert.;  

2) Propozycje przyznania dotacji Komisja przedkłada Wójtowi celem zatwierdzenia; 

3) Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie się kierowała następującymi kryteriami: 

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 

podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego              

i o wolontariacie, a w szczególności zasoby ludzkie i pracę społeczną członków, 

b) merytoryczna wartość oferty w zakresie kultury fizycznej, 

c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, kalkulacja kosztów realizacji zadania 

publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

d) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym i doświadczenie w realizacji 

podobnych zadań, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość rozliczeń 

otrzymanych na realizację zleconych zadań publicznych środków, 

e) oferty organizacji, które będą niekompletne zostaną automatycznie odrzucone. 

4)  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu oferentów przez 

Wójta Gminy Leśniowice. 

5)   Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. 

6) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Leśniowice www.lesniowice.lubelskie.pl w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leśniowice. 

7)  Do kontaktowania się z oferentami upoważniona jest: Pani Agnieszka Raczyńska, tel. 

(82) 567 54 94. 

8) Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych i przekazanych organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań publicznych w roku 2021 wyniosła 52 000,00 zł. 
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