
O G Ł O S Z E N I E  

z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów ogłasza otwarty konkurs ofert na 

dotację  na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań publicznych w rozumieniu z art. 221 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).  

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w powyższym zakresie nastąpi w formie wspierania zadań wraz z 

udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

1. Nazwa zadania: 

Dotacja na dofinansowanie inwestycji w rozumieniu z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 2077) przeznaczona na dofinansowanie realizacji inwestycji publicznych.  

 

2.  Rodzaj zadania: 

Realizacja projektów wpływających na rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie 

Gminy Sianów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na które podmiot lub 

podmioty pozyskały środki ze źródeł zewnętrznych. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze 

unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek 

samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp. 

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 805 000,00 

zł (słownie: osiemset pięć tysięcy zł 00/100). Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać 

wykorzystane do dnia 31 grudnia 2018 roku.  

 

4. Zasady przyznawania dotacji: 

1) Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1817). W przypadku złożenia ofert na łączną kwotę przewyższającą wysokość środków 

finansowych określonych w pkt. 3, o wysokości dotacji i kolejności ich przyznania zdecyduje Gmina 

w oparciu o analizę ofert dokonanych przez Komisje Konkursową.  
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2) Do oferty należy dołączyć aktualny wypis z rejestru (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem)  

 

5. Termin i warunki realizacji zadania: 

1) Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 

roku. 

2) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.). 

3) Podmioty, które będą składać ofertę na realizację zadań powinny posiadać niezbędne 

doświadczenie oraz zasoby rzeczowe i osobowe zapewniające wykonanie zadania. 

4) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Sianów a 

organizacją, 

 

6. Termin składania ofert: 

Oferty na realizację zadań należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach opatrzonych 

nazwą i adresem oferenta, z adnotacją „Konkurs – dotacja inwestycyjna”. Oferty należy składać w 

sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Sianów (pok. 12) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i 

Miasta Sianów ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2018r. 

Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po tym terminie, nie będzie objętą 

procedurą konkursową (decyduje data wpływu). 

 

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

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru.  

1. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Sianów. 

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, sporządzając pisemny protokół i kwalifikując  złożone oferty do 

otrzymania dotacji, biorąc pod uwagę, w szczególności: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego;  

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania; 

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować 

zadanie publiczne; 



4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania publicznego; 

5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 

członków; 

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach 

poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość 

oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

 

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju 

i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji 

przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3: 

 

W latach 2016-2017 Gmina Sianów nie udzielała „dotacji inwestycyjnej”  

 

Sianów, 27.02.2018 r.  

 

 

 


