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 OTWARTY KONKURS OFERT 
 

Burmistrz Brzegu Dolnego 
 

ogłasza z dniem 10.03.2016r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  
pn. „Wkład własny do projektu przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi 

finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego” 
 

1. Rodzaj zadania: Promocja wsi Gminy Brzeg Dolny formalnie zgłoszonej i uczestniczącej  
w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” Województwa Dolnośląskiego. 
 

2. Dotacja zostanie przyznana na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspo-
magającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej. 

 
3. Wysokość środków przeznaczonych do realizacji tego zadania: 

 
wkład własny 1 166,55 zł x 7 = 8 165,85 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 
złotych 85/100). Maksymalna wysokość pomocy stanowiącej wkład własny do projektu przed-
sięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego, nie może przekroczyć 21,00% ogólnej wartości projektu złożonego do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  
W 2015 roku na realizację zadań w tym zakresie Gmina Brzeg Dolny przeznaczyła środki w 
kwocie 1 165,50 zł. 
  

4. Zasady przyznawania dotacji: 
a) powierzenie wykonania wyżej wymienionych zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie 

dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. dz. U. z 2010 r. Nr 
234 , poz. 1536 ze zm.); Dz.U.08.209.1316 z dn. 01.01.2009r. lub innych właściwych 
przepisów. 

b) wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim 
przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 
wycofać ofertę. 

c) oferent musi otrzymać dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na 
realizację zadania pn.  „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi finansowego ze 
środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”. Oferent musi przedstawić podpisaną 
umową z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania. 
 

5. Terminy i warunki realizacji zadania. 
Oferty powinny dotyczyć zadań publicznych, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej 
niż dnia 01.09.2016r. i kończy się nie później niż 16.12.2016r. 
 

6. Termin składania oferty 
Oferty konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2016r. do 
godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu  Miejskiego w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29. Oferta 
powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją  na kopercie: „Otwarty konkurs ofert 
2016 r – „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. Organizacja, która składa kilka ofert w 
konkursie powinna złożyć każda ofertę w odrębnej, zamkniętej kopercie. 
 

7. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę  - następujące kryteria: 
Projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze Gminy przez sołectwa formalnie 
zgłoszone i uczestniczące w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” województwa dolnośląskiego. 
 

8. Uczestnikami konkursu mogą być : 
Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
 
 

9. Oferty będą rozpatrzone do dnia 31 marca 2016 roku. 
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10. Wymagane załączniki do oferty: 

a. ksero wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
 

b. oświadczenia o (na jednym formularzu) – Oświadczenie 1 
- zobowiązaniu do utrzymania wskazanego w ofercie rachunku bankowego nie krócej 
  niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Brzeg Dolny, 
- nie zaleganiu z płatnościami wobec Gminy Brzeg Dolny, organów podatkowych 
  i ZUS, 
- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego, posiadaniu uprawnień  
  i   kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego, 
- zapewnieniu lokalu do realizacji zadania (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia). 
 

c. oświadczenie  (na jednym formularzu) – Oświadczenie 2. 
- nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie, 
- nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji    
  egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego. 
 

d. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru - ksero, 
 

e. aktualny statut - ksero, 
 

f. wstępny harmonogram realizacji zadania – Harmonogram 
 

g. pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę podpisują 
osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem). 

 
 

11. Oferta konkursowa. 
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) znajdujących się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego www.bip.brzegdolny.pl – organizacje pozarządowe.Druki można także 
pobrać w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym. 
 
 
 

Burmistrz 
 
Stanisław Jastrzębski 

http://www.bip.brzegdolny.pl/

