
Załącznik do Zarządzenia Nr 21.2021  
Wójta Gminy Stara Biała  

z dnia 28 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIE 
 
Wójt Gminy Stara Biała ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania 
publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizacje imprez turystycznych, 
propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację 
wycieczek, rajdów i zlotów. 
 
Rodzaj zadania publicznego: 
Działania na rzecz mieszkańców Gminy Stara Biała upowszechniające turystykę  
i krajoznawstwo (priorytetowe zadanie publiczne określone w Programie współpracy Gminy 
Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021). 
 
Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
 
Zrealizowane w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania 
publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem 
wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3. ustawy: 
W 2021 roku nie realizowano zadania publicznego tego samego rodzaju. 
W 2020 roku zrealizowano zadanie publiczne tego samego rodzaju. Poniesione przez 
organizacje pozarządowe koszty wyniosły 141 824,00 zł, z czego przekazano im w formie 
dotacji 32 000,00 zł. 
 
Zasady przyznawania dotacji: 

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie – zwanej dalej ustawą (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),  
a także w Programie współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy na rok 2021 – 
zwanego dalej Programem. 

2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy. 

3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wykonania zadania 
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania. 

4. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.  
5. Wójt Gminy Stara Biała zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości 

przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty. 
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
7. Wypełniony formularz oferty podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji 

oferenta należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stara Biała lub przesłać pocztą. Termin 
składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 21 czerwca 2021 r.  
o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu). 

8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne  
z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. 



9. Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja, której oferta zostanie wybrana  
w postępowaniu konkursowym. 

10. W niniejszym otwartym konkursie ofert może zostać dofinansowana jedna oferta, 
dofinansowana więcej niż jedna oferta lub niedofinansowana żadna z ofert. 

11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 
kodeksu postępowania administracyjnego. 

12. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje 
odwołanie. 

13. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

Termin realizacji zadania: 
Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r. 
Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji zadania powinny być wystawione i regulowane  
od momentu podpisania umowy. 
 
Warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną  umowy,  
o  której  mowa  w  art. 16  ust. 1  ustawy, chyba że umowa ta zezwala na wykonanie 
określonej części zadania przez taki podmiot. Oferent w takiej sytuacji powinien  
wskazać w ofercie zakres działań realizowanych przez ten podmiot. 

2. Podmioty realizujące zadanie muszą posiadać niezbędne warunki i doświadczenie  
w  realizacji  zadań  o  podobnym  charakterze, w tym kadrę, o ile wymaga tego 
proponowane zadanie (m.in.: specjalistów, wolontariuszy, instruktorów, 
przewodników). 
Własne środki finansowe organizacji muszą stanowić minimum 5% wartości zadania. 
Wynagrodzenie dla osób prowadzących obsługę administracyjną, finansowo- księgową 
nie może przekroczyć 5% całkowitych kosztów zadania. 

3. Adresaci zadania:  
minimum 80% odbiorców zadania, do których organizacje pozarządowe skierują swoje 
działania musi stale zamieszkiwać na terenie Gminy Stara Biała. 

4. Dofinansowanie nie obejmuje: 
- wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, 
- opłat pocztowych i kurierskich, bankowych, abonamentów telefonicznych itp., 
- zakupu sprzętu biurowego, materiałów biurowych itp., 
- opłacania zadań koordynatora, 
- wynagrodzenia członków zarządu oferenta, 
- kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych. 

5. Zakres rzeczowy zadania publicznego powinien koncentrować się m. in. na: 
1) organizacji rajdów, wycieczek, imprez, obozów; 
2) wspieraniu działalności turystycznej i krajoznawstwa; 
3) tworzeniu nowych i rozwijaniu istniejących produktów turystycznych; 

6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  
w szczególności: 

1) ustawy z dnia 29 września 1994  r.  o  rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
z późn. zm.); 



2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 217); 

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019, z późn. zm); 

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

5) ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139); 

6) aktów prawnych i dokumentów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania  
i zwalczania SARS-CoV-2. 

7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane do: 
1) informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, 

materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media,  
w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru 
zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną 
informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania 
przez Gminę Stara Biała; 

2) prowadzenia dokumentacji merytorycznej z wykonywanego zadania 
publicznego; 

3) ubezpieczenia adresatów zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej; 

8. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i powinna być ujęta w ofercie.  
9. Dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

kosztów określonymi w „Zestawieniu kosztów realizacji zadania”(Cześć V.A –
składanej oferty) maksymalnie w wysokości 15 % danej pozycji kosztorysowej. 

10. Informacja o innych źródłach finansowania zadania powinna zostać ujęta  
w syntetycznym opisie zadania. 

 
Termin składania ofert: 
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 21 czerwca 2021 r. 
o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu). 
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie. 
 
Warunki składania ofert 

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór stanowi załącznik  
nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zgodnie z załącznikiem 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)). 

2. Oferty należy składać: 
1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania  

w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku” w kancelarii Urzędu Gminy 
Stara Biała, pok. nr 22; 

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana 
Kazimierza 1, 09-411 Biała; 

3) drogą elektroniczną przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 



 
 
 

Oferta – wymagane dokumenty: 
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione  

do składania oświadczeń woli; 
2. Dokument potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób  

go reprezentujących. 
 

Pouczenie: 
1. Ofertę i ewentualne załączniki, wypełnione komputerowo lub czytelnie 

drukowanymi literami, należy złożyć w jednym egzemplarzu. 
2. Wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione. W pola, które nie odnoszą się  

do danego oferenta, należy wpisać: „nie dotyczy” lub przekreślić dane pole. 
3. Nie  należy  wypełniać cz. III.6  oferty  pól  „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego”. 
4. We wszystkich miejscach, gdzie pojawi się „niepotrzebne skreślić”, należy 

dokonać odpowiedniego wyboru i niepotrzebne sformułowanie wykreślić. 
5. Oferta i ewentualne załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione  

do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 
6. W przypadku gdy załączniki do oferty są składne w formie kserokopii, muszą być 

one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione  
do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. 

7. Jeżeli osoby uprawnione, o których mowa w punkcie 5, nie dysponują pieczątkami 
imiennymi, podpis powinien być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem 
(czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej u oferenta funkcji. 

 
Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji: 
Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć 
niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: 

1) Zaktualizowaną ofertę realizacji zadania, która wraz z pierwotną ofertą będzie 
stanowić załącznik do umowy (jeśli dotyczy); 

2) W przypadku zmiany danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych  
do przygotowania umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny 
odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji. 

3) Potwierdzenie ubezpieczenia adresatów zadania od następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej; 
 

Pouczenie: 
Zaktualizowana oferta realizacji działania przygotowana przez oferenta w przypadku 
uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana: 
1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, 

określonego dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono 
ofertę, jak też nie może powodować zmiany terminu, chyba, że za jej 
wprowadzeniem przemawiają uzasadnione okoliczności; 

2) nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując 
procentowe zmniejszenie finansowego i osobowego wkładu własnego oferenta 
poniżej określonego w ofercie. 



Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert: 
 

1. W celu oceniania i opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych otwartych 
konkursów ofert powoływana jest komisja konkursowa. 

2. Członkowie komisji konkursowej podczas rozpatrywania oferty: 
1) Oceniają jej poprawność formalną (weryfikacja kompletności oferty). 

a) Oferty podlegają uzupełnieniu oraz korekcie wyłącznie po pisemnym 
wezwaniu oferenta; 

b) Nie dopuszcza się ponownego wezwania do uzupełnienia/korekty ofert  
w zakresie uprzednio stwierdzonym; 

c) Brak uzupełnienia bądź złożenia korekty oferty we wskazanym terminie 
spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 

Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu 
widzenia zgodności proponowanego w ofercie zadania z wymogami zawartymi 
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 

2) Oceniają zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania  
z wymogami zawartymi w ogłoszeniu. 
Oferty niezgodne z wymogami dotyczącymi sposobu realizacji zadania 
publicznego zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w tym oferty 
obejmujące realizację zadania niewskazanego w ogłoszeniu lub oferty 
niespełniające warunków realizacji zadania wskazanych w ogłoszeniu nie 
podlegają dalszej ocenie. 

3) Dokonują oceny merytorycznej złożonej oferty pod kątem: 
a) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, 
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, 
c) jakości wykonania zadania, 
d) udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących  

z innych źródeł w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, 
e) planowanego przez organizację pozarządową wkładu osobowego, 
f) sposobu realizacji dotychczas zleconych zadań publicznych. 

3. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

4. Komisja proponuje podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 
pomiędzy poszczególne oferty, biorąc pod uwagę wyniki ich oceny. 

5. Na podstawie dokonanej oceny komisja sporządza sprawozdanie z oceny ofert, które 
przekazuje Wójtowi Gminy Stara Biała. 

6. Ostatecznego wyboru ofert, wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej 
dotacji, dokonuje Wójt Gminy Stara Biała niezwłocznie, jednak nie później niż  
w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert w ogłoszonym konkursie. 

7. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: 
1) nazwę oferentów; 
2) nazwę zadania publicznego; 
3) wysokość przyznanych środków; 
4) informacje o ofertach niepodlegających ocenie. 

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert podawane jest do publicznej 
wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Biała oraz na stronie internetowej www.starabiala.pl. 



Przedstawiciel organizacji pozarządowych w komisji konkursowej 
1. Swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej organizacje pozarządowe 

mogą zgłaszać do 16 czerwca 2021 r. 
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2), należy składać w kancelarii 

Urzędu Gminy Stara Biała, pok. Nr 22, pocztą na adres: Urząd Gminy Stara Biała,  
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała (decyduje  data wpływu do siedziby Urzędu), lub 
drogą elektroniczną przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. 

3. Członkiem komisji konkursowej może zostać przedstawiciel każdej organizacji 
pozarządowej pod warunkiem, że organizacja ta, nie będzie brała udziału w konkursie. 

4. Osoby zgłoszone jako przedstawiciele organizacji pozarządowych powinny posiadać 
odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań 
publicznych będących przedmiotem konkursu. 

5. Komisja konkursowa może działać bez udziału przedstawicieli organizacji 
pozarządowych jeżeli: 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub 
2) wskazane osoby nie stawią się do pracy w komisji w ustalonym terminie, lub 
3) osoba wybrana do komisji konkursowej podlega wyłączeniu na podstawie art. 

15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy. 
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, komisja konkursowa składa się z 3 pracowników 

Urzędu Gminy Stara Biała. 
7. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 
8. Przewodniczącego komisji konkursowej wyznacza Wójt Gminy. 
9. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej. 
10. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej 

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
 
Informacje dodatkowe: 
    Sposób organizacji przez Gminę Stara Biała otwartych konkursów ofert na realizację przez 
organizacje pozarządowe zadań publicznych określa Uchwała Nr 167/XVIII/20 Rady Gminy 
Stara Biała z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 
    Obowiązujące formularze dotyczące zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań 
publicznych dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 
www.bip.starabiala.pl (Strona główna>Urząd Gminy>Strategie, Plany, Programy, Regulaminy 
> Programy>Program współpracy z organizacjami pozarządowymi>Rok 2021>Otwarte 
konkursy ofert na realizację zadania publicznego), a także w pok. 21 Urzędu Gminy Stara Biała. 
 
Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela: 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
Adrian Portalski,  
Urząd Gminy Stara Biała, pok. nr 21 
tel. 24 366 87 23, e-mail: a.portalski@starabiala.pl 
 
 
Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty realizacji zadania publicznego. 
2. Wzór formularza naboru do komisji konkursowej. 

http://www.bip.starabiala.pl/
http://bip.starabiala.pl/index.php
http://bip.starabiala.pl/?cid=546
http://bip.starabiala.pl/?cid=915
http://bip.starabiala.pl/?cid=606

