WZORY
WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE OTWARTEGO
KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zarządzenie Nr ...................................................
Wójta Gminy ......................................................
z dnia .................................................................
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy ...............................
z zakresu ........................................................................
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536.) oraz uchwały Nr ......................
Rady Gminy ......................................................... w sprawie programu współpracy Gminy ..............................
z organizacjami pozarządowymi na ................................................ rok, zarządzam, co następuje:
§1
Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy .........................................................................
z zakresu ............................................. których realizacja odbędzie się w roku ..............................................
§2
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.
§3
Regulamin otwartego konkursu, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§4
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację ofert podlega ogłoszeniu:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy ..........................................................
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WZORY
Przepisy ustawowe:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji
publicznej wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie i powierzają w sferze zadań publicznych
realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz ww. podmiotom prowadzącym działalność
statutową w danej dziedzinie. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (art. 11 ust.
2 ustawy). Stosownie natomiast do treści art. 13 ust. 1 ustawy o działalności organ administracji publicznej
zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3, ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od
dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
rodzaju zadania;
wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
zasadach przyznawania dotacji;
terminach i warunkach realizacji zadania;
terminie składania ofert;
trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
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.
Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
w Biuletynie Informacji Publicznej;
w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert można także zamieścić w dzienniku lub tygodniku o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, w zależności od rodzaju zadania publicznego. Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu
uchwały budżetowej, przekazanego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
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Poradnik dla gmin, powiatów i województw
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