
OGŁOSZENIE 

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZAOĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 
GMINY REGNÓW W 2022 ROKU 

WÓJT GMINY REGNÓW 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn . zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 
z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVll/163/21 Rady Gminy Regnów z dnia 30 
listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Regnów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok 

OGŁASZA 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

1. Konkurs adresowany jest do: 
o Organizacji pozarządowych, 

o Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

o Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących do 
terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalności pożytku 

publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. 
2. Rodzaje zleconych zadań publicznych: 

A) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
o upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Regnów 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży poprzez prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i współzawodnictwa sportowego w dziedzinie piłki nożnej -
przeznaczona kwota dotacji - 13 OOO zł 

o organizowanie uczestnictwa młodzieży oraz osób dorosłych drużyn 

piłkarskich z terenu Gminy Regnów w sformalizowanych sposobach rywalizacji 
sportowych - rozgrywki piłki nożnej - przeznaczona kwota dotacji - 25 OOO zł 

o okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r. 

B) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

o zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i korekcyjnej dla dzieci 
z terenu gminy Regnów poprzez prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 2-3 
dzieci - przeznaczona kwota dotacji - 7 OOO zł. 

o Rehabilitacja i opieka nad osobami dorosłymi z terenu gminy Regnów ze 
względu na zły stan zdrowia, niemające możliwości dowozu do miejsca 
rehabilitacji- przeznaczona kwota dotacji -17.000 zł 

o okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r. 



C) w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
narodowego: 

dziedzictwa 

o wspieranie przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury i dziedzictwa 
kulturowego, promocji twórczości kulturalnej i ludowej poprzez 
zorganizowanie spotkań społeczności lokalnej, wspieranie amatorskiego ruchu 
artystycznego mieszkańców Gminy Regnów 

o wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z terenu gminy Regnów 

o Wspieranie funkcjonowania lokalnych zespołów muzycznych promujących 
tradycję ludową- przeznaczona kwota dotacji - 15 OOO zł. 

o okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r 

Gmina Regnów na realizację zadań publicznych przekazała w 2021r. kwotę 58.000,00 zł., 
w 2022 r. kwotę 77.000,00 zł. 

3. Zasady przyznawania dotacji 

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy 
z wyłonionym oferentem, z zachowaniem następujących warunków: 

a) Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu 
ubiegającego się o dotację . 

b) Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy. 
c) Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną 

uznane za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym. 
d) Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań o których mowa w ogłoszeniu 

konkursowym. 
e) Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które 

występuje oferent. 
f) Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Regnów nastąpi w trybie określonym 

w art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 

g) W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, 
przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i 
zakres rzeczowy zadania. 

h) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań 
reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Regnów. 

i) Podmioty ubiegające się o wsparcie składają oferty oddzielnie na każde 
zadanie. 

4. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej według wzoru zawartego 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 
2018 roku w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 



publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057 
z późń . zm.). Wyżej wymienione dokumenty winny być opatrzone pieczęcią Oferenta oraz 
podpisane przez osoby upoważnione. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem „ Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 roku" w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów w terminie do 04.02.2022r. do godz. 
10:00 ( decyduje data wpływu). 

Dodatkowo do oferty należy załączyć : 

o aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające 
wpis do właściwej ewidencji dot. statusu prawnego podmiotu i prowadzonej 
przez niego działalności( działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu 
objętemu konkursem), 

o kopię statutu organizacji poświadczoną za zgodność z oryginałem 
o oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazana 

dotacja. 
5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert 

o tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm) 

o komisja dokonując oceny ofert na realizację zadania uwzględnia 
w szczególności: 

a) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy- skala 0-10 

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala 0-10 

c) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikację osób, przy 
udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 
3 będą realizować zadania publiczne - skala 0-5 

d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego - skala 0-5 

e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy 
i pracę społeczną członków - skala 0-5 

f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy, które w 
latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę 

rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków - skala 0-10 

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniających oferentów do otrzymania 
dotacji wynosi 25 punktów, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która otrzymała 
największą ilość punktów. 



Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 25 punktów nie podlegają 
dofinansowaniu. 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

- złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu, 
- niekompletne 
- złożone po terminie 
- dotyczące realizacji zadania nieobjętego konkursem 
- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji 
składającej ofertę . 

0 Opinia Komisji Konkursowej zawiera listę ofert, na które proponuje się 
udzielenie dotacj i wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizację 
zadania przekazana zostaje Wójtowi Gminy Regnów. 

° Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Regnów po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy o udzielenie dotacji nie stosuje się trybu 
odwoławczego. 

0 Wyniki konkursu ogłasza się poprzez umieszczenie ogłoszenia na BIP 
www.bip.ugregnow.pl. stronie internetowej Urzędu www.ugregnow.pl oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Regnowie, 
w terminie do 14 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert. 

6. Informacje dodatkowe 
o Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście 

w Urzędzie Gminy w Regnowie w sekretariacie pok. nr 9 lub telefonicznie 
o Wójt Gminy Regnów zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu 

ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia 
konkursu. 

o W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć także jednostki organizacyjne 
podległe Gminie Regnów lub przez nią nadzorowane. 
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