
Zarządzenie Nr 6/2021 

Wójta Gminy Kawęczyn 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań w 

zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 

13 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady 

Gminy Kawęczyn z dnia 26.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu 

współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2021" 

zarządzam: 

§ 1 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na organizację działań w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania stanowiący załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2 

Ogłoszenie podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Kawęczyn pod adresem www.kaweczyn.pl, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Kawęczyn  pod adresem http://kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html oraz 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn. 

                                                       § 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kawęczyn. 

                                                                       

                                                            § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                         /-/ Jan Nowak 

                                                                   Wójt Gminy Kawęczyn 

 



 
 

 
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021 

Wójta Gminy Kawęczyn   
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Kawęczyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku 

zadania publicznego w zakresie: 

a)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

b)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z 

późn. zm.).  

Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie uprawnionym podmiotom 

(wyłonionym w konkursie), realizacji zadań publicznych w w/w dziedzinach. 

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych 
na realizację zadania 

 

1. Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie 

działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach  

planowana wysokość środków publicznych na realizację  zadania: - 27.000,00 zł.       

2. Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Kawęczyn, planowana wysokość 

środków publicznych na realizację  zadania: - 3.000,00 zł. 
     

II. 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 roku 2020 zlecono realizację zadania publicznego tego samego rodzaju, 
organizacjom pozarządowym przekazano: 
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
dotację w wysokości 30.000,00 zł.  
- z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dotację 
w wysokości 3.000,00 zł. 
W roku bieżącym dotychczas nie udzielono dotacji na zadania z w/w zakresów. 

 
III. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) – zwanej 
dalej ustawą, a także w rocznym "Programie współpracy Gminy Kawęczyn z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 
2021" – zwanego dalej Programem. 

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

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Warunki składania ofert: 
a) oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego ogłoszenia (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 
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. 2018 poz. 2057)). 

b) do oferty należy dołączyć: 
- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 
9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  
- potwierdzone kopie aktualnych dokumentów dotyczących rejestracji tj. 
Krajowy Rejestr Sądowy (dalej KRS) lub inny dokument potwierdzający status 
prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (w przypadku 
składania dokumentów wystawionych wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert załącza się oświadczenie o aktualnej treści tych 
dokumentów),  
- potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie aktualnego statutu. 

5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z 
przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. 
Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja. 
Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W 
takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub 
wycofać swoją ofertę. Dopuszcza  się  przyznanie  więcej  niż  jednej  dotacji  na  
poszczególne  zadania  w  ramach przydzielonych środków. 

6. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji 
Konkursowej. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w 
rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja Wójta 
Gminy jest ostateczna od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem 
konkursu nie przysługuje odwołanie.  

7. Skład Komisji Konkursowej  oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Gminy w 
drodze zarządzenia. 

8. Oferent w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana 
zobowiązany jest do przedłożenia przed podpisaniem umowy aktualizacji 
harmonogramu, aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacji opisu 
poszczególnych działań przez oferenta stanowiące załączniki do umowy. 

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

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 



1. Zadanie winno być wykonane w okresie od momentu podpisania umowy do 
31.12.2021 r. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą 

umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w 

ofercie. 

3. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji 

zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w 

umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło 

zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15 %. 

4. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w 

szczególności: 

1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 

z późn. zm.) – m.in. prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji księgowej i 

ewidencji księgowej zadania publicznego; 

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1781); 

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

24.10.2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ) – zakup towarów i usług na potrzeby 

realizacji zadania; 

4) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869, z późn. zm.); 

6) aktów prawnych i dokumentów dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i 

zwalczania SARS-CoV-2. 
 

V. Termin składania ofert 

Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację 

zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)” w terminie do 22 lutego 2021 r. do 

godz. 10.00 w Biurze Obsługi Interesanta UG Kawęczyn, hol, lub drogą pocztową 
na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn (ważna data 

wpływu, nie stempla pocztowego). 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 
 

1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny oferty indywidualnie: 

a) oceniają jej poprawność formalną:  

- oferty złożone w terminie podlegają ocenie formalnej, przez co rozumie się 

weryfikację kompletności oferty z punktu widzenia wymogów wynikających z ustawy 

oraz zawartych w niniejszym ogłoszeniu. 

- w przypadku braków formalnych złożonej oferty, komisja konkursowa powiadamia 

oferenta o możliwości uzupełnienia oferty w ciągu 3 dni roboczych.  

- oferty złożone po terminie oraz niekompletne, po uwzględnieniu wcześniej 

wspomnianego terminu na uzupełnienie nie będą rozpatrywane. 

b) oceniają jej zawartość merytoryczną pod kątem: 



- możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty 
wymienione w art.3 ust.3 ustawy (przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w 
realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy 
materialnej), 

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania (pod kątem ich celowości, oszczędności oraz 
efektywności wykonania), 

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 
których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 będą 
realizować zadanie publiczne, 

- ocena wysokości udziału środków finansowych własnych lub pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego, 

- ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków, 

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach 
poprzednich (terminowość i rzetelność realizacji oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych środków), 

- dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Kawęczyn i 
przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi 
świadczone w ramach projektu. 

2. Oferty uznane za najkorzystniejsze i wskazane przez Komisję Konkursową wraz z 

propozycją wysokości dotacji zostaje przedstawiona Wójtowi Gminy Kawęczyn, 

który dokonuje ostatecznego wyboru oferty (ofert) lub unieważnienia konkursu 

wraz z podjęciem decyzji o wysokości kwoty przyznanej dotacji. 

3. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert lub informacja o unieważnieniu 

konkursu podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości przez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Kawęczyn oraz na stronie internetowej www.kaweczyn.pl.pl. 

4. 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. 

 

VII. Informacje dodatkowe 

1. Obowiązujące formularze dotyczące zlecania organizacjom pozarządowym 

realizacji zadań publicznych dostępne są na stronie internetowej  

www.kaweczyn.pl  - zgodnie z Rozporządzeniem 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. 2018 

poz. 2057). 

 

2. Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kawęczyn z 

siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowana przez Wójta 

http://www.kaweczyn.pl/


Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na 

adres e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, telefonicznie pod numerem 63 

288 59 10 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

b) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl 

c) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności 

urzędowych tj.: 

- wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z 

realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 

ust. 1  lit. c Rozporządzenia 

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z 

realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

d) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być 

udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych 

zadań urzędu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie: 

- podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na 

podstawie odpowiednich przepisów prawa 

- podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

e) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

f) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

g) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

i) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 

zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

j)  Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. 

k) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, 

tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi Pan/Pani 

naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących. 

l) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia 

sprawy w Urzędzie Gminy Kawęczyn. Przy czym podanie danych jest: 

- obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu 

zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość 

realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy. 

m) Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z 

profilowaniem. 

 

mailto:iod@kaweczyn.pl


3. Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela 

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych 

Ewelina Buda pod nr tel. 063 288 59 31. 
 
 

                                                                         /-/ Jan Nowak 

                                                                   Wójt Gminy Kawęczyn 

 

 

 

Kawęczyn, dnia 28.01.2021 r. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza oferty realizacji zadania publicznego. 

2. Wzór formularza naboru do komisji konkursowej. 

3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 

4. Wzór umowy o realizację zadania publicznego. 
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