
                                                                                                   Brzeg Dolny, dn. 18.04.2016r. 
 

OGŁOSZENIE – LATO 2016 
 

Działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Burmistrz Brzegu Dolnego ogłasza w dniu 18 kwietnia 2016 r.  otwarty 
konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy Brzeg Dolny w 2016 r. 
  
I. RODZAJ ZADANIA 
  
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci szkolnych  i młodzieży w wieku szkolnym  z terenu 
Gminy Brzeg Dolny. 
  
II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
  
Wysokość środków publicznych zabezpieczonych na realizację w/w zadania wynosi  22 000,00 zł. 
  
III.  ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI 
  
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 20 maja (piątek) 2016 r. do 

godz. 1400  oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) do Sekretariatu Urzędu 
Miejskiego, ul. Kolejowa 29, wraz z następującymi dokumentami: 
− pisemnym zobowiązaniem przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony prowadzącej 

projekt, zobowiązania się pozyskania przez organizację pozarządową części środków 
finansowych na pokrycie pozostałej części kosztów niezbędnych do realizacji zadania,  

− oświadczeniem o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego 
będącego przedmiotem składanej oferty, niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Brzeg 
Dolny, organów podatkowych i ZUS, 

− dokumentami określającymi osobowość prawną – aktualny wypis/odpis z rejestru i aktualny 
statut (w przypadku kserokopii – poświadczonych „za zgodność z oryginałem”). 

2. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić nazwę zadania oraz 
adres podmiotu, który ubiega się o dotację. 

3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Termin ogłoszenia wyników konkursu do dnia 27 maja 2016r. (piątek). 

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
6. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

− merytoryczne – określające zbieżność oferty z rodzajem zadania, zakres oraz zasięg działania; 
− społeczne – określające powszechność dostępu uczestników oraz sposób ich pozyskania,  

zapotrzebowanie społeczne; 
− promocyjne – określające promocję gminy Brzeg Dolny; 
− finansowe – określające koszty realizacji projektu, zewnętrzne źródła finansowania, 

zakładanych partnerów oraz wkład własny; 
− organizacyjne – określające posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie oferenta 

przy realizacji zadań zleconych. 
7. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator formy wypoczynku dzieci i młodzieży. 
8. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). 
9. Preferowane jak największe grupy uczestnictwa dzieci i młodzieży.  
10. Warunkiem przyznania dotacji jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. 
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11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.). 

  
  
IV.  TERMIN REALIZACJI ZADAŃ 
   

Zadania winny być zrealizowane w trakcie wakacji szkolnych w 2016 roku (uznając okres 
przygotowania księgowego od 1 czerwca do zakończenia programu 31 sierpnia 2016 r)  z 
zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w ofertach oraz w 
umowach. 

  
V.  INFORMACJE DODATKOWE 
  
Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze 
wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r 
(Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania. 
 
Do oferty należy dołączyć informację o uprawnieniach kadry opiekunów do opieki nad dziećmi i 
młodzieżą. 
  
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu, ul. Kolejowa 29, oficyna p. 207, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 14:00, bądź telefonicznie – nr tel. 71 3195117 wew. 259. 
  
Druk oferty wraz z Załącznikami – dostępne są w  Urzędzie Miejskim -  Biuro Obsługi Klienta przy 
Sekretariacie jak również na stronie internetowej BIP Urzędu. 
 
Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zostaną opublikowane na 
stronie internetowej Gminy. 
   
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  
1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we 

wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, 
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach 
itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Brzeg Dolny. 

2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do: 
1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy; 
2) zamieszczenia na dowodach księgowych dotyczących realizowanego zadania, zapisu 

wskazującego na opłacenie faktury VAT/ rachunku ze środków dotacji otrzymanej z Gminy 
Brzeg Dolny; 

3) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Brzeg Dolny 
oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem 
kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej 
dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości 
realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym. 

4) Do sprawozdania końcowego należy dołączyć wykaz uczestników wraz z adresami ich 
zamieszkania. 

 
                                                                                                                  Burmistrz Brzegu Dolnego 
                                                                                                                     Stanisław Jastrzębski                                                                                                            
        


