
Zarządzenie nr 39/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 19 marca 2021 roku

w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  określonych  w  „Rocznym
Programie  Współpracy  Gminy Staszów z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku z zakresu
działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej”.
Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  4   ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 11 ust. 1,  art. 13 i 16a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2020r. poz.1057 ze zm.2)), uchwały nr  XXXIII/
297/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy
Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2021 rok Burmistrz Miasta
i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.
Ogłasza  się  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  określonych  w  „Rocznym
Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.  3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie w 2021 roku  z
zakresu  działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  pn.  Rozwój  wspólnot  i  społeczności
lokalnej”.

 § 2.
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe w  kwocie 6000 zł
/słownie: sześć tysięcy złotych/.

§ 3.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.staszow.pl  ,   

2. na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl

3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie;

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
       /-/ mgr Leszek Kopeć

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 1378
 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2020. 

http://www.staszow.pl/
http://www.staszow.pl/


Załącznik 
do zarządzenia nr 39/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 19 marca 2021 roku

 Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  określonych  w  „Rocznym
Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021
roku  z  zakresu  działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych  pn.  „Rozwój  wspólnot
i społeczności lokalnej”.

 § 1.

Rodzaj  i zakres zadania objęty konkursem.

1. Konkurs obejmuje wybór Operatora, który przeprowadzi Konkurs na mikrodotacje od momentu
ogłoszenia  konkursu  do  momentu  rozliczenia  przyznanych w jego ramach  dotacji  na  zadanie  z
zakresu  działalności  na  rzecz  organizacji  pozarządowych pn. „Rozwój  wspólnot  i  społeczności
lokalnej” w 2021 roku,  poprzez udzielenie wsparcia finansowego o którym mowa w art. 11 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.
Dz. U. Z 2020 r. poz.1057 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
2. Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu  art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.e) oraz art 221 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 305) przeznaczonymi na
realizację zadań publicznych .

§ 2.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej”, wynosi: 6000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy).

 § 3
Zasady i warunki  przyznawania dotacji
1. Dotacja na wsparcie ww. zadania publicznego będzie realizowana zgodnie art.16 a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zadanie  powinno  być  zrealizowane  z najwyższą  starannością  zgodnie  z zawartą  umową  oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie do 31 grudnia 2021 r.

3. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

4. Do zadań Operatora,  wybranego w ramach otwartego konkursu,  będzie  należało  opracowanie
w sposób zapewniający jawną i uczciwą konkurencję:

a) dokumentacji konkursowej na wybór Grantobiorców:

 regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,
 regulaminu wyboru  członków i prac komisji konkursowej. Zastrzega się, by w skład komisji

wchodził  co  najmniej  jeden  przedstawiciel  gminy  Staszów,  wyznaczony  przez  burmistrza
miasta i gminy Staszów,
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 wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów (możliwe jest zastosowanie
wzorów będących załącznikami do Rozporządzenia 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. z 2018 r. poz. 2057).

b) przeprowadzenie  Konkursu  na  mikrodotacje  dla  innych  organizacji  pozarządowych  (lub
innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy:

‒ ogłoszenie konkursu,

‒ zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,

‒ podpisania umów na realizację projektów,

‒ wypłata dotacji na realizację projektów,

‒ monitoring realizacji projektów,

‒ rozliczenie realizacji projektów,

c) rozliczenie realizacji całego zadania.

5. Operator w ramach realizacji  zadania zapewni wsparcie w zakresie przygotowywania ofert,
składania ofert dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji. Opis metod wsparcia oraz
działań informacyjno-promocyjnych Operator przedstawi w ofercie realizacji zadania.

6. Projekty wyłonione przez Operatora w konkursie na mikrodotacje powinny być realizowane 
najpóźniej do dnia 30 listopada  2021 r.

7. Minimalna wysokość jednostkowej mikrodotacji: 500,00 zł, maksymalna 6000,00 zł.

8. Środki  przeznaczone  na  realizację  ww.  zadania  w całości  muszą  być  przeznaczone  przez
operatora na dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są
wkładem własnym Operatora.

9. Warunki podstawowe jakie musi spełnić Operator:

‒ realizuje zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Staszów,

‒ prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

‒ dysponuje wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji 
zadania,

‒ posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu

‒ dysponuje bazą lokalową w gminie Staszów (własną lub potwierdzoną umową, np. 
przyrzeczeniem najmu lub użyczenia).

 § 4
Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia
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. z 2018 r. poz. 2057), w jednym
egzemplarzu z wymaganymi załącznikami:

‒ kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
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‒ kopią  aktualnego  statutu  potwierdzoną  za  zgodność  z oryginałem  przez  osobę  lub  osoby

uprawnione  do  reprezentowania  podmiotu  lub  innego  dokumentu  określającego  zakres
prowadzonej działalności pożytku publicznego,

‒ propozycją  dokumentacji  konkursowej,  zgodną  z warunkami  określonymi  w niniejszym

ogłoszeniu i zapewniającym jawność i uczciwą konkurencję.

Załączniki  muszą  być  aktualne  i  podpisane  przez  osoby  uprawnione.  W przypadku  załączników
składanych  w formie  kserokopii  każda  strona  załącznika  winna  być  potwierdzona  za  zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione z ramienia organizacji. Ofertę należy wypełnić czytelnie tzn.
maszynowo  lub  komputerowo.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  konkursu  oraz
przesunięcia terminu składania ofert.

2. Ofertę na Operatora, który przeprowadzi konkursy na mikrodotacje w ramach  niniejszego 
konkursu należy złożyć w: 

Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, 

ul. Opatowska 31, 

28-200 Staszów  w Sekretariacie pok. 104,

lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wybór Operatora Konkursu
na mikrodotacje  w 2021 roku” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.(liczy
się data wpływu oferty do urzędu). Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane.

 § 5
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Ze  zgłoszonych  ofert  na  realizację  powyższego  zadania  zostanie  wybrana  przez  burmistrza
miasta  i gminy  Staszów  jedna  najkorzystniejsza  oferta,  w trybie  otwartego  konkursu  ofert
przeprowadzonego  w oparciu  o przepisy  ustawy  o działalności  pożytku  publicznego  i o
wolontariacie.

2. Przeprowadzenie  otwartego  konkursu  ofert  w  zakresie  oceny  formalnej  i  merytorycznej
złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa w oparciu o jej regulamin działania, powołana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 1 lutego 2021 roku w
sprawie: powołania  komisji  konkursowej  opiniującej  oferty  złożone  w  ramach  otwartego
konkursu  na realizację zadań publicznych gminy Staszów przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

3. Komisja  Konkursowa  rozpatrzy  złożone  oferty  do  dnia   30  kwietnia  2021  roku  w oparciu
o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
2) kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawioną
w ofercie,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadania,
4) planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących 
z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

4. Odrzuceniu podlegają oferty:
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 złożone na niewłaściwych formularzach, sporządzone wadliwie, niekompletnie bądź złożone
po terminie,

  nieodpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,
 złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje burmistrz miasta i gminy Staszów w formie zarządzenia,
kierując  się  oceną  wyrażoną  przez  komisję  konkursową,  uwzględniając  przepisy  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Od decyzji burmistrza nie przysługuje odwołanie.

5. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
6. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie pozytywnie

rozpatrzona. 
7. W przypadku  otrzymania  niższej  niż  wnioskowana  kwota  dotacji,  oferent  ma  możliwość

wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonej oferty lub może zrezygnować z realizacji zadania.
Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

8. Wyniki konkursu opublikowane zostaną : 
‒ na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie www.staszow.pl  ,  
‒ w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszow.pl  ,  
‒ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

§ 6
Warunki realizacji zadania publicznego
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji  zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje

umowa pomiędzy gminą Staszów, a oferentem, którego oferta została wybrana.
2. Oferent zobowiązany jest do:

a) zaktualizowania opisu działań, harmonogramu i kosztorysu – w przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie 
określonym umową,

c) informowania o udzieleniu dotacji na realizację zadania przez gminę Staszów,
d) dostarczenia do  Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie informacji/ notatki o realizacji zadania

w celu  umieszczenia  jej  na  stronie  internetowej  Urzędu  jak  również  w  „Monitorze
Staszowskim”.

3. Szczegółowe  informacje  na  temat  konkursu  można  uzyskać  w Wydziale  Edukacji,  Kultury
i Sportu (pok.301), tel. 15 8648389.

§ 7

Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych
W 2020 roku gmina Staszów nie realizowała zadań publicznych tego samego rodzaju,  co będące
przedmiotem niniejszego konkursu.

BURMISTRZ
       /-/ mgr Leszek Kopeć
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