
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 
WÓJTA GMINY ŁUKÓW 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, 1378) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057): 

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie: 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

3) turystyki i krajoznawstwa. 

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na stronie internetowej Gminy Łuków, 

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łuków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Łuków 
 
 

Mariusz Osiak 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.9.2021 

Wójta Gminy Łuków 

z dnia 9 lutego 2021 r. 

Wójt Gminy Łuków 
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków 

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

OGŁASZA 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku. 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań: 

Konkurs ofert dotyczy następujących zadań: 

 
Lp. 

 
Rodzaje i tytuły zadań 

 
Wysokość środków publicznych 
na dofinansowanie zadania (zł) 

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

1. Szkolenie sportowe w piłce nożnej,  udział w rozgrywkach 
ligowych, utrzymanie obiektów sportowych 113 000,00 

2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział w 
zawodach 9 000,00 

3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży tenisie stołowym oraz udział 
w zawodach 5 000,00 

4. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz 
udział w zawodach 2 500,00 

5. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce oraz udział w 
zawodach 8 000,00 

6. Szkolenie w szachach, udział w zawodach i turniejach szachowych 3 500,00 
7. Zajęcia ogólnorozwojowe sportowo-rekreacyjne 2 000,00 
8. Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych 1 000,00 

II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
1. Organizacja tematycznego pleneru rzeźbiarsko – malarskiego 10 000,00 

2. 
Krzewienie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, udział w 
konkursach i festiwalach 
folklorystycznych 

17 000,00 

III.  W zakresie turystyki i krajoznawstwa: 

1. Organizacja rekreacyjnej imprezy rowerowej promującej walory 
turystyczne Gminy Łuków 1 000,00 

2.  
Organizacja rajdu rowerowego 1 000,00 

II. Zasady przyznawania dotacji:  

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane przez Wójta  Gminy Łuków oferty 
najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą 
na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Łuków nr XXIX/209/2020 z dnia 30 października 2020 r. 
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2021. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wójtem Gminy Łuków, a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. 
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2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 
powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Łuków lub na rzecz jej mieszkańców. 

3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 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. 
poz. 2057 z 2018 r.). Jeżeli oferent zamierza przeznaczyć na realizację zadania (oprócz wkładu finansowego) 
również wkład osobowy i/lub rzeczowy, to wówczas jest zobowiązany wyliczyć i podać w ofercie wartość  
w złotych tych wkładów. 

4. Zlecanie zadań wymienionych w punkcie 1 będzie miało formę wspierania wykonywania tych zadań 
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację. 

5. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące 
przedmiotem konkursu. 

6. Oferent zobowiązany jest zapewnić minimum 1% wkładu własnego (finansowego, osobowego lub 
rzeczowego). 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

8. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent. 

9. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku 
do wnioskowanej, oferent nie będzie związany złożoną ofertą. 

10. W ramach jednego zadania może być wybrana więcej niż jedna oferta. 

III. Terminy i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2021, przy czym szczegółowy termin realizacji określony zostanie 
w umowie. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi 
przepisami. 

3. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się 
choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach oferty 
zgłaszanej do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą 
sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, 
nakazach zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce. 

IV. Termin i warunki składania ofert:  

1. Oferty należy składać w terminie do 03 marca 2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Łuków, 
ul. Świderska 12, pok. 26 lub listownie w zamkniętych kopertach. 

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku 
publicznego 2021” wraz z pełną nazwą podmiotu składającego ofertę. 

3. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy. 

4. W jednej opisanej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do tego, zgodnie z zapisami statutu i aktualnego 
odpisu z rejestru bądź ewidencji. 

6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z właściwej 
ewidencji. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  03 marca 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, pok. 29. 
Konkurs ma charakter jawny. 

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

Komisja powołana w drodze zarządzenia Wójta dokonuje oceny ofert zgodnie z § 13 ust. 5 ww. uchwały 
Rady Gminy Łuków przyznając punkty według następujących kryteriów: 
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·możliwości zrealizowania zadania przez organizację pozarządową – skala ocen 0-10 pkt; 

·kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie – 
skala ocen 0-10 pkt; 

·proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie – skala ocen 0-10 pkt; 

·planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego – skala ocen 0-10 pkt; 

·planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków – skala ocen 0-10 pkt; 

·sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem 
rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – skala ocen 0-10 pkt. 

Zgodnie z § 13 ust. 5 pkt. 5 ww. uchwały Rady Gminy Łuków za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa 
się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 50%, wynikającą z indywidualnych kart opinii ofert.  

Komisja przedstawi Wójtowi Gminy Łuków propozycje wyboru realizatora zadania wraz z kwotą dotacji. 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty. 

VI. Zrealizowane w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane 
z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 
i podmiotom , których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

W roku poprzednim (2020) Gmina Łuków zrealizowała niżej wymienione zadania publiczne, tego samego 
rodzaju (w roku bieżącym jeszcze nie realizowano): 

1) zadanie o nazwie „Szkolenie sportowe w piłce nożnej, utrzymanie obiektów sportowych, udział w rozgrywkach 
ligowych oraz organizacja imprez sportowych” - przekazana dotacja  113.000 zł; 

2) zadanie o nazwie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zapasach oraz udział  w zawodach” - przekazana 
dotacja 9.000 zł; 

3) zadanie o nazwie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym oraz udział w zawodach” - 
przekazana dotacja 5.000 zł, 

4) zadanie o nazwie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce oraz udział w zawodach” - 
przekazana dotacja 2.500 zł; 

5) zadanie o nazwie „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce oraz udział w zawodach” - przekazana 
dotacja 8.000 zł; 

6) zadanie o nazwie „Szkolenie w szachach, udział w zawodach i turniejach szachowych” - przekazana dotacja 
3.500 zł; 

7) zadanie o nazwie „Zajęcia sportowo-rekreacyjne-ogólnorozwojowe” – 2.000 zł; 

8) zadanie o nazwie „Organizacja imprez sportowych” – 1.000 zł; 

9) zadanie o nazwie „Organizacja tematycznego pleneru rzeźbiarsko-malarskiego” - przekazana dotacja 10.000 zł; 

10) zadanie „Krzewienie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, udział w konkursach i festiwalach 
folklorystycznych” – przekazana dotacja 17.000 zł; 

11) zadanie o nazwie „Organizacja rekreacyjnej imprezy rowerowej promującej walory turystyczne Gminy 
Łuków” - przekazana dotacja 1.000 zł; 

12) zadanie o nazwie „Organizacja rajdu rowerowego” - przekazana dotacja 1.000 zł. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 25 798 24 39 wew. 
113 lub w Urzędzie Gminy Łuków, pok. 13. 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz 
w siedzibie Urzędu Gminy Łuków.
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