
Zarządzenie Nr Or.0050.52.2021
Burmistrza Praszki

z dnia 16 kwietnia 2021r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku.

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekstjedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 13, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2
i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. 2020.1057 tj.) w związku z uchwałą Nr 225/XX1X/ /2021 Rady Miejskiej w Praszce z
dnia 13kwietnia 2021 r zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi
na rok 2021., zarządzam co następuje:

§1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych w 2021 roku.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie oraz warunki udziału w konkursie
zostały zawarte w ogłoszeniu, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

Ogłoszenieo konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Praszka,
2) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Praszce,
3) Na stronie internetowej gminy Praszka.

Wykonanie Zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

§ 5·

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.52.2021
Burmistrza Praszki z dnia 16 kwietnia 202lr.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegow zakresiewspierania
działalnościwspomagającejrozwójwspólnot i społeczności lokalnych w 2021 roku.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Praszki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych w gminie Praszka w 2021 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których
mowa wart. 3 ust. 2 oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2020.1057 t.j.) nastąpi w
formie wspierania z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywac pełnych kosztów
realizacji zadania.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na

Ii . t d'rea rzaeję ego za amas
Lp. Rodzaj zadania i szczegółówewarunki realizacji Planowana wysokość

środków (w złotych)
1 Wspieranie działalności wspornagajacej rozwój 40.000,00

wspólnot i społeczności lokalnych.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywac się będzie zgodnie z

zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.) .

2. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem którego
oferta zostanie wybrana w konkursie. Umowa zawarta zostanie w formie
pisemnej, według wzoru określonego 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.
2018.2057).

3. Kwotaprzyznanej dotacji może być niższa od wielkości określonej w ofercie.
III.Termin i warunki realizacji zadania.

1. Wymagany termin realizacji zadania to okres od dnia podpisania umowy do 31 lipca
2021 roku.
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego (wymienione wart. 11 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które łącznie spełniają
następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Praszka,
b) prowadzą działalnośc statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują zasobami rzeczowymi w postaci bazy materialno - technicznej lub
dostępem do takiej bazy, zapewniającym wykonanie zadania,
d)przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z
wymaganymi załącznikami.



IV. Termin składania ofert
1. Oferta na przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego 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. 2018.2057). Formularz oferty dostępny
jest na stronie www.praszka.pl.
2. Ofertę należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie do sekretariatu Urzędu
Miejskiego w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13, w terminie do dnia 10 maja 202lr. do godz.
16.00 lub wysłać pocztą na adres Urzędu (decyduje data i godzina wpływu).
3. Na kopercie należy umieścić pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz tytuł
zadania.
4. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu pozostają w aktach Urzędu Miejskiego w
Praszce i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy, ani w trakcie
przyznawania dotacji ani po jego zakończeniu.
5. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu
Miejskiego w Praszce ponosi wnioskodawca.

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

1. Otwarcia ofert i oceny spełnienia kryteriów formalnych przez oferentów dokona
komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Praszki.
2. Oferty które nie spełnią wymogówformalnych nie będą rozpatrywane.
3. Kryteria formalne obejmują ocenę czy:
1) podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
2) oferta złożona jest na druku zgodnym z informacją zawartą w dziale IV pkt. 1
ogłoszenia,
3) oferta została złożona w sposób opisanyw dziale IVpkt. 2 ogłoszenia,
4) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu oferenta,
4. Opinii merytorycznej złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz kryteria podane w treści
niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.
5. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży opinie co do złożonych
ofert Burmistrzowi Praszki.
6. Rozstrzygnięciakonkursu ofert dokona Burmistrz Praszki w drodze zarządzenia, nie
później niż w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w
BiuletynieInformacji Publicznej gminy Praszka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Praszce oraz na stronie internetowej W\'\'W.praszka.pl.
8. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których
oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.
9. Możliwejest dofinansowanie:
1) jednej oferty
2) więcej niż jednej oferty.
10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje
odwołanie.
11. Zarządzenia Burmistrza Praszki o rozstrzygnięciu konkursu jest podstawą do



zawarcia pisemnej umowy.
12.Wzór Karty Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
13· wzór umowy stanowi załącznik 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. 2018.2057).
Burmistrz Praszki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia w częscilub
w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

VI.Oferent zobowiązanyjest w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu
dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

1) Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy
2) Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy.

VII. Zadania publiczne zrealizowane w gminie Praszka w roku 2019 i 2020

Wspieranie działalności o zł
wspomagajacej rozwój
wspólnot i społeczności

lokalnych.

o zł
Nazwa zadania 2019 rok 2020 rok

VIII.Informacje dodatkowe:
Informacje dodatkowe konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim
w Praszce, Pl. Grunwaldzki 13,pok. 23 lub telefonicznie pod nr 034 3591009, wew.
124·

~~zJ~7 Tkaczyńs;;



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr
Or.0050·52.2021

Burmistrza Praszki z dnia 16 kwietnia 2021r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w

zakresie wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych w 2021 roku.

KARTA OCENY OFERTY
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności wspomagajacej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w gminie Praszka w 2021 roku

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa oferenta
Wspieranie działalności wspomagajacej rozwój

2. Rodzaj zadania wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Nazwa zadania
4. Data złożenia oferty
5. Kwota całkowita
6. Kwota dotacji
7. Wkład własny finansowy

8. Wkład własny niefinansowy

KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

1. Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?

2. Czy oferta wpłynęła do Organu w terminie zawartym w ogłoszeniu
otwartego konkursu ofert?

3. Czy termin wykonania zadania jest zgodny z terminem podanym w
ogłoszeniu?

4. Czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony?

5. Czy oferta jest zgodna ze wskazanym rodzajem i obszarem wsparcia?

6. Czy oferta jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki?

7. Czy oferta podpisana jest przez osoby uprawnione?

8. Czy oferent posiada (nieobowiązkowy) wkład własny finansowy?

9. Czy oferent posiada (nieobowiązkowy) wkład własny niefinansowy?
Czy oferent nie wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków

10. własnych opłaty od adresatów zadania mimo, iż organizacja nie
prowadzi działalności odpłatnej?



Oferta spełnia kryteria formalne

Oferta nie spełnia kryteriów formalnych

Data i podpis osoby dokonującej oceny formalnej:
................................................................... 

Kryterium Oceny

Punktacja
Merytorycznazawartość oferty 0-5

Imax.40
pkt.!

1. W jakim stopniu wskazane cele zostały trafnie zidentyfikowane
w odniesieniu do treści ogłoszenia i realizowanego zadania.

2. Na ile grupa docelowa jest trafnie zidentyfikowana jako odbiorca zadania.

3. W jakim stopniu zakładane rezultaty możliwe są do osiągnięcia dzięki
realizacji zaplanowanych działań.

4. W jakim stopniu osiągniecie zakładanych rezultatów przyczyni się do
realizacji celu zadania i zmieni sytuację beneficjentów.

5. Jakie jest doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów

6. Doświadczenie i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

SUMA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Wniosek w każdym z kryteriów 1-8 jest oceniany w skali od O do 5 punktów, przy czym liczba
przyznanych punktów oznacza ocenę danego kryterium w stopniu:

5 - doskonałym
4 - bardzo dobrym
3 - dobrym
2 - przeciętnym
1 - niskim
O - niedostatecznym



Uzasadnienie wyboru oferty lub jej odrzucenia

Rekomendacja:

Komisja proponuje przyznać dotację w wysokości: _

Komisja proponuje nie przyznawać dotacji

PrzewodniczącyKomisji:

........................................................ 

Przedstawiciele Komisji:

1. . .

2 .

3 .

4 .

5 .

~u~~z
Jarosłar Tkaczyński


