
WÓJT GMINY HRUBIESZÓW 

 

 na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z póź. zm.), 

 OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadań 

przewidzianych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2014 zgodnie z uchwałą Nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Hrubieszów 

z dnia 28 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań 

publicznych: 

1) Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowosiółki. 

2) Utworzenie placu zabaw w miejscowości Obrowiec. 

3) Utworzenie placu zabaw w miejscowości Brodzica. 

 

Zasady przyznania dotacji: 

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy. 

2. Dotacja przyznana będzie na wspieranie realizacji zadań publicznych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni wykonawca 

zadania. 

3. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionymi oferentami. 

4. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, co 

będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu i harmonogramu. 

Termin i warunki realizacji zadań: 

1. Zadanie powinno zostać realizowane nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, 

najpóźniej do 30.12.2014 r. 

2. Beneficjentami ostatecznymi zadania będą mieszkańcy Gminy Hrubieszów. 

3. Podstawą realizacji będzie umowa określająca rodzaj, czas i miejsce realizacji 

zadania. 

4. Zadanie określone w ofercie może być realizowane w partnerstwie. * 

5. Dotacja na realizację zadania będzie przyznana w oparciu o ustawę z dnia 27.08.   

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

 

 

 



Termin, miejsce oraz sposób składania ofert: 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 

Hrubieszów pok. nr. 18, od poniedziałku do piątku w godz. 8
00 

– 15
00 

tel. 84-696 26 81 

wew. 33, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2014 r.
 

2. W razie nadanie przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia.
 

3. Oferta winna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach.
 

1) Koperta zewnętrzna powinna być opisana w następujący sposób: „Urząd Gminy 

Hrubieszów ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 Hrubieszów – konkurs (nazwa 

konkursu).”
 

2) Opis koperty wewnętrznej powinien zawierać: pełną nazwę zadania zgodną           

z treścią ogłoszenia, nazwę własną zadania, pieczęć podmiotu składającego ofertę.
 

4. Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze 

środków pochodzących z dotacji. Rozliczenie powinno nastąpić w terminie 30 dni po 

zakończeniu realizacji zadania. 

Opis i sposób sporządzenia oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić wyłącznie na wzorze oferty określonym rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty 

i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 

sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

2. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www. hrubieszow-

gmina.pl (zakładka organizacje pozarządowe- konkursy). 

3. Do oferty należy dołączyć: 

1) kopię odpisu z rejestru potwierdzoną za zgodność z aktualnym stanem prawnym 

przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta zgodnie ze statutem, 

2) kosztorys zadania sporządzony z podziałem na rodzaje kosztów. 

4. W przypadku składania kserokopii innych dokumentów powinny być one 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji 

oferenta zgodnie ze statutem. 

5. Przed złożeniem ofert ewentualne pytania można kierować do Anny Kowal (pok. nr 

18; tel. 84-696-26-81. w. 33) 

6. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert: 

1. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w pok. Nr 18 Urzędu Gminy 

Hrubieszów w dniu 13.11.2014 r. 

2. Postepowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję powołaną 

zarządzeniem Wójta Gminy Hrubieszów. 

3. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy 

Hrubieszów. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane wyłącznie oferty kompletne pod 

względem formalnoprawnym, złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu. 

Oferta nie spełniająca ww. wymogów podlega odrzuceniu. 

5. Ocena merytoryczna ofert jest przeprowadzana w celu wyłonienia ofert najlepszych     

i zapewniających wysoką jakość wykonania zadania. 



6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert. 

7. Przy wyborze ofert będą stosowane kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy. 

8. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu, a lista podmiotów, które 

uzyskają dotacje z budżetu Gminy Hrubieszów zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej www.hrubieszow-gmina.pl  

 

9.  Środki przeznaczone na realizację zadań ww. konkursie: 

 

Lp. Nazwa zadania Rok 2014 

Środki przeznaczone 

na realizację zadania 

1. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nowosiółki. 10.276,50 

2. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Obrowiec. 12.723,85 

3. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Brodzica. 8.853,50 

RAZEM 31.853,85 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkursu należy zwracać się do Anny 

Kowal - pracownika Urzędu Gminy w Hrubieszowie - pokój nr 18, lub telefonicznie na nr 

(84) 696 26 81 wew. 33. 

 

 

                                                                     

          Wójt Gminy    

                                                                                                                            (-) Jan Mołodecki 

 

 Partnerem może być organizacja pozarządowa lub społeczno – zawodowa, o której mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udział partnera może dotyczyć 

także nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (użyczeń potrzebnych do realizacji zadania w tym 

zasobów rzeczowych) lub osobowego (udział wolontariuszy własnych lub innej organizacji).              

W umowie partnerskiej lub oświadczeniach partnera należy wskazać rodzaj i zakres wsparcia                  

w realizacji zadania. 

http://www.hrubieszow-gmina.pl/

