
OGŁOSZENIE 
otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji 
zadania publicznego Gminy Nowe Piekuty

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 
2023 r. poz. 40), art. 11 ust. 1, 2, 3 ora: 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327.):

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz.U. z 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

1. Rodzaj zadania.
Kultywowanie wartości patriotycznych i

Zlecanie realizacji zadań publicznych jako

wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty.

i zadań zleconych w powyższym zakresie może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji,
2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wysokość środków publicznych p 
realizację tego zadania wynosi 4.000

rzeznaczonych w budżecie Gminy Nowe Piekuty na 
zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji.
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o 
kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 226, póz. 1675 ze zmianami), 
które nie działają w celu cjsiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3) Wzór oferty stanowi załącznik nr 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).

4) Wzory ofert są dostępne w budynku Urzędu Gminy Nowe Piekuty pokój nr 6 w godzinach 
pracy Urzędu .

5) Oferty należy składać w formie pisemnej.
6) Wymagane załączniki do oferty:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) kościoły i związki wyznańiowe oraz ochotnicze straże pożarne, które nie mają 
obowiązku składania sprawozdania finansowego, muszą dołączyć oświadczenie z 
podaniem podstawy prawnej.

7) Odrzuceniu podlegają oferty:



a) złożone niezgodnie ze wzorem,
b) złożone po terminie,
c) złożone przez podmiot nieuprawniony,
d) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym 
ogłoszeniu,
e) błędnie wypełnione lub niekompletne.

8) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
9) Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
10) Organ zlecający unieważni konkurs, jeżeli:

a) nie zostanie złożona żadna oferta,
b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym 

ogłoszeniu.
11) Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu konkursu zostanie niezwłocznie podana do 

publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Piekuty,
b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty,
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe Piekuty.

12) Od rozstrzygnięcia konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
13) Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy dotacji (w przypadku przyznania 

dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana należy przedłożyć korektę kosztorysu 
projektu oraz harmonogramu realizacji zadania).

4. Termin realizacji zadania.
Rozpoczęcie realizacji zadania od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

5. Warunki realizacji zadania.
- Organizacja „Żywej Lekcji Historii” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 
oraz Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej.
- Organizacja imprezy sportowej promujące tradycje jeździeckie, wraz z konkursem wiedzy 
historyczno-patriotycznej dla mieszkańców Gminy Nowe Piekuty.
- uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych i historycznych organizowanych przez Gminę 
Nowe Piekuty.
Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 
określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne gdy dana 
pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20% swojej wartości. Jednocześnie zmniejszenie 
danej pozycji kosztorysu jest nielimitowane.

6. Termin składania ofert.
1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie z wzorem, o którym 

mowa w pkt 3 ppkt 3 w terminie do 22 lutego 20223 roku do godziny 15:00.
2) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 

18-212 Nowe Piekuty osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy) w 
zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy 
historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty”.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1) Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od dnia upływu terminu do 
składania ofert.
2) Wyboru oferty w drodze otwartego konkursu dokonuje Wójt Gminy Nowe Piekuty, po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3) Przy rozpatrywaniu ofert, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej:


