
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 3/2015 

Burmistrza Iłży 

 z dnia 22.01.2015 r. 

    

  

O G Ł O S Z E N I E 

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, KULTURY A TAKŻE PROMOCJI ZDROWIA ORAZ 

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2015 ROKU 
 

 
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 

Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Nr LVI/337/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 

2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłża z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami na 2015 r. Burmistrz Iłży ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej 

wymienionych zadań publicznych. 

 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ 

 

- Zadania powinny być zrealizowane do 31 grudnia 2015 roku.  
- Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 

wnioskodawca może przejąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.  

- Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie na wykonanie zadań 
publicznych. 

 

RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ 

ZADAŃ W 2015 R. 

 

W zakresie pomocy społecznej: 

Zadanie 1 
Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, 

rehabilitacyjna) – 15.000,00 zł 

 

W zakresie kultury: 

Zadanie1 

Zorganizowanie plenerowej imprezy kulturalnej pod nazwą: „Dni Leśmianowskie” – 6.500,00 zł 

Zadanie 2 
Zorganizowanie plenerowej imprezy kulturalnej pod nazwą:  

„Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej” – 6.000,00 zł 

Zadanie 3 
Zorganizowanie plenerowej imprezy kulturalnej pod nazwą:  

„Festiwal Folkloru im. Józefa Myszki” – 4.500,00 zł 

Zadanie 4 

Wspieranie działań służących upowszechnianiu kultury, historii i tradycji: 

Budowa „Oratorium Walki i Męczeństwa Ziemi Iłżeckiej” – 15.000,00 zł 

 

W zakresie promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu: 

Zadanie1 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży, organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci 

 i młodzieży, propagowanie zdrowego trybu życia oraz negowanie alkoholizmu i narkomanii – 150.000,00 zł 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 

 

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do: 
1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, niebędących 



jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji 
i stowarzyszeń, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, 

2) innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego: 
a) 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; 
b) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 

c) spółdzielni socjalnych, 

d) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących 
spółkami działającymi  na podstawie przepisów ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 

127, poz. 857),  które: 

 nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 

statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników. 

 

Tryb składania ofert:   
Oferty składane są w trybie wspierania, o którym mowa w art.11 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. 

 

Kryteria stosowane przy wyborze ofert 
1. Zasady oceny ofert zostały określone w regulaminie otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik nr 

2 do Zarządzenia nr 3/2015 Burmistrza Iłży z dnia 22.01.2015 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Iłża w 2015 roku z zakresu 

pomocy społecznej, kultury a także promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu. 
2. Zgodnie z § 5 i § 6 regulaminu konkursu: 

1) Ocena formalna ofert dokonywana jest przez członków Komisji poprzez wypełnienie formularza 

stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 
2) Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków Komisji poprzez 

przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu 

konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
a) zakres rzeczowy realizacji zadania do 30 punktów,  

b) kalkulacje kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania do 20 

punktów,  

c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie do 30 punktów,  
d) udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania do 10 

punktów, 

e) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków do 5 
punktów, 

f)  realizacje zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które 

 w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne biorąc pod uwagę rzetelność, 

terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków do 5 punktów. 

 
Wymogi dotyczące składanych ofert: 

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Iłży, przy ul. Rynek 11, parter 
pok. Nr 3, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 

15.15 w terminie do dnia 12.02.2014 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłży)  

2.   Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w rozporządzeniu 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). 

Na ofercie lub kopercie należy umieścić adnotację: 

„Konkurs ofert 2015 – W zakresie pomocy społecznej, Zadanie nr…”,  

„Konkurs ofert 2015 – W zakresie kultury, Zadanie nr…”, 

„Konkurs ofert 2015 – W zakresie promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu, Zadanie nr…”, 



3. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotację następujących informacji: 

1) szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

2) terminu i miejsca realizacji zadania publicznego, 
3) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

4) informacji o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 

dotyczy zadanie, 
5) informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania, oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania 

pochodzących z innych źródeł, 

6) deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 
4. Przedstawienie kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 

wraz ze statutem. 

5. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż 
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający 

upoważnienie do działania w imieniu oferenta.  

6. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 przedmiotowej 

ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje: 
 jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne 

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, 

 sposób reprezentacji podmiotów, o których w art. 3 ust.3 ustawy, wobec organu 
administracji publicznej.  

 

Termin dokonania wyboru ofert - luty 2015 r. 

 

Informacja o realizacji zadania publicznego tego samego rodzaju przez organ administracji 

publicznej, w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, ze szczególnym 

uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3.: 

 

ROK 2014 
W 2014 roku na realizację zadań publicznych tego samego typu przekazano: 

- Pomoc społeczna – 35.000,00 zł 

- Kultura – 23.000 zł 
- Promocja zdrowia oraz kultura fizyczna i sport – 150.000,00zł 

 

Informacje dodatkowe: 

 
1. Burmistrz Iłży unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze 

złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w wysokości 
wnioskowanej. 

3. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, podmiot uprawniony 

zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu. 

 
     Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert i formularzem oferty umieszczone 

są na stronie internetowej: www.ilza.ornet.pl 

 


