
Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 13.2011 
Burmistrza Żelechowa 
z dnia 31 stycznia 2011 r.  

 
Żelechów, dn. 31.01.2011 r. 

BURMISTRZ ŻELECHOWA 
 
działając na podstawie art.4 ust.1 pkt.14, art. 11 ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) 
 

OGŁASZA 
 
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2011 ROKU ZADAŃ W ZAKRESIE 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 
 
I. RODZAJ I NAZWA ZADANIA: 
 
Zadanie 1. Organizacja i koordynacja imprez masowych propagujących sport w gminie, rozwój 
kultury fizycznej oraz utrzymanie Ligii Okręgowej  - 110 000,-zł 
 
II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI. 
 
1. W otwartym konkursie ofert, zgodnie z art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, 
podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub inne przez nie nadzorowane.  
2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu 
konkursowym. 
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania 
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym 
4. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. 
5. Wysokość dotacji wybranej oferty określona będzie każdorazowo w umowie.  
 
III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA. 
 
1. Dofinansowanie zadania przez Gminy  obejmuje realizację zadania w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia zakończenia zadania, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r. 
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz 
obowiązującymi standardami i przepisami. 
3. Zadanie należy realizować w taki sposób, aby obejmowało jak największą liczbę uczestników. 
4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia kwoty dotacji.  
 
IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT. 
 
1. Oferty na zadania wymienione w ogłoszeniu należy składać do dnia 

 
11 marca 2011 roku. 

 
2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia uważa się 



wówczas datę stempla pocztowego) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie 08-430 
Żelechów, ul. Piłsudskiego 47, w zamkniętych kopertach z napisem: 
„Oferta na realizację zadania publicznego, pn „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.”. 
3. Ofertę należy wypełnić czytelnie na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2005r.Nr 264, poz.2207/.  
4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 
a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) 
b) kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 
c) aktualne zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu państwa ( ZUS, Urząd 
Skarbowy – ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) lub oświadczenie, jeżeli dany podmiot nie 
podlega obowiązkowi w tym zakresie, 
d) kopia bilansu za ostatni rok i informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i 
należności ogółem jeżeli oferent jest zobowiązany sporządzić bilans albo sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,  
e) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty, w szczególności 
dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie zadań objętych przedmiotem konkursu 
(wykaz zrealizowanych podobnych zadań za ostatnie trzy lata).  
 
V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU 
OFERTY. 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia  

18 marca 2011r. 
 
2. Odrzuceniu podlegają oferty; 
a) złożone na drukach innych niż urzędowe, 
b) niekompletne,  
c) złożone po terminie, 
d) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, 
e) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,  
f) podmiotów, które nie sporządziły sprawozdania z realizacji zleconego zadania w poprzednim 
roku, lub nie rozliczyły się z realizacji zadań. 
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
a) zakres rzeczowy zadania (poprawność oferty pod względem formalnym) , 
b) objęcie programem jak największej liczby uczestników, będących mieszkańcami gminy 
Żelechów 
c) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego 
przedmiotem oferty (dotychczasowa współpraca  z lokalnym samorządem), 
d) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji oraz 
wysokość zaangażowanych do realizacji zadania innych środków publicznych, 
e) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.  
 
  
 
Załączniki: 

1. Oferta 
2. Sprawozdanie 



Załącznik nr 1 

(WZÓR) 

.........................................................     ........................................................ 
  (pieczęć organizacji pozarządowej*                 (data i miejsce złożenia oferty) 
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)               

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* 
składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) 

  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

....................................................................................................................................................... 
(Zadanie   pn……..) 

w okresie od ..................................... do ...................................................... 
       W FORMIE 

  
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* 

PRZEZ 
..................................................................................... 

(nazwa organu zlecającego) 

wraz z 
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

W KWOCIE ............................................................................... 
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 

1) pełna nazwa ............................................................................................................................. 
2) forma prawna .......................................................................................................................... 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .......................................... 
4) nr NIP ................................................................ nr REGON .................................................. 
5) data wpisu , rejestracji lub utworzenia .................................................................................... 
6) inne dane ewidencyjne  ...................................................................................... 
7) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ...................................... 
   gmina ................................................................... powiat ......................................................... 
   województwo ............................................................................................................................ 
8 tel. ...................................................................faks................................................................... 
   e-mail: .................................................................. http:// .......................................................... 
9) nazwa banku i numer rachunku ............................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
10) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 
publicznego .................................................................................................................................. 
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 
oraz nr telefonu kontaktowego)  
………………………………………………............................................................................. 



12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 
oraz nr telefonu kontaktowego) ........................................ 
13) przedmiot działalności statutowej: 
  
  
 
 
 
 

 
14)  zakres prowadzonej działalności 

 
 
 
 
 
 

 
 
15) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność 
gospodarczą: 
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, 
b) przedmiot działalności gospodarczej 
 
 
 
 
 

 
II. Opis zadania  

1. Nazwa zadania 
 
 
 
 
 

 
2. Miejsce wykonywania zadania 
 
 
 
 
 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania   
 
 
 
 
 
 



4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania 
 
 
 
 
  
 
 
5. Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentów/adresatów 
 
 
 
 
  
 
 
6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania 
 
 

 
7. Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar 
adekwatnych dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba indywidualnych świadczeń 
udzielonych tygodniowo/miesięcznie) 
 
 

 
8. Zakładane rezultaty realizacji zadania. 

 
 
 
 

 



III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

Całkowity koszt zadania........................................................................[.................................] 
W tym wnioskowana wielkość dotacji ............................................ 
W tym środków własnych  .............................................................. 
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 
  
Lp. 

 
 

Rodzaj kosztów 
I sposób kalkulacji 

Koszt   
(w zł) 

 

W tym z 
wnioskowanej 
dotacji (w zł) 

W tym ze środków 
własnych 

 
 
 
  
 
 
 

    

 
 
 
 

 . 
 
 
 

   

 

  
 
 
 
 
 

  

 

O
gó

łe
m

 
 

    

Kosztorys ze względu na źródło finansowania 
 

Źródło finansowania zł % 

Wnioskowana kwota dotacji   

Środki własne   

Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego 
tytułu? 

 
 

Sponsorzy publiczni – podać nazwę. Na jakiej podstawie 
przyznali lub zapewnili środki finansowe? 

  

Sponsorzy prywatni – podać nazwę. Na jakiej podstawie 
przyznali lub zapewnili środki finansowe? 

  

Ogółem    

 



Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
 
Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy) 
....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

IV.   Inne wybrane informacje dotyczące zadania 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji 
publicznej/. 
 
 
 
 
 
  
 
2. Zasoby kadrowe – konieczne z punktu widzenia realizacji zadania 

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty) ........ 
 
W tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty) ............... 
 
Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji 
zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy 
 
 
3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokale, sprzętowe – wraz z informacją o stanie 
technicznym, inne) – ważne z punktu widzenia realizacji zadania 
 
 
 

4. Koszty korzystania z zasobów, o których mowa w pkt 3 (z podziałem na rodzaje zasobów) 

 

 

 



5.Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju  

 
 
 
  
 
 
6. Informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną 
 
 
 
 
  
 
 
7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
  
Oświadczam(-my), że: 
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ 

podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/, 

2) proponowane zadanie jest zadaniem z zakresu, o którym mowa w art.4ust.1 pkt ..... ustawy, 

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do 

dnia ..............................., 

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) 

 

 
....................................................................................................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 
imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*) 

 
 



Załączniki i ewentualne referencje: 
1. Aktualny odpis z rejestru  
2.  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok. 
3. ...................................................... 
4.   ................................................... 
5.   ................................................... 
 

Poświadczenie złożenia oferty 
 
 
 
 
  
 
 
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
_______________ 
* Niepotrzebne skreślić. 
 



Załącznik nr 2 
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)  

 
z wykonania zadania publicznego ................................................................................................... 

(nazwa zadania) 
w okresie od .......................... do ..............................,  określonego w umowie nr ........................., 

zawartej w dniu .............................., pomiędzy ................................................................................ 

................................................................... a .................................................................................... 

............................................................................................................... 

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej  

Data złożenia sprawozdania: ........................................... 
 
Część I. Informacje ogólne 
 
1. zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie?. Jeżeli nie - 

dlaczego? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 
2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
 

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych 
miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5) 
 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 
 



Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków  
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)  
 

Lp. 

Rodzaj kosztów 
(koszty 

merytoryczne i 
administracyjne 

związane z 
realizacją zadania 

Całość zadań Poprzednie okresy sprawozdawcze 
(narastająco)  

Bieżący okres sprawozdawczy - w 
przypadku sprawozdania końcowego - 

za okres realizacji zadania 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

Z tego z 
finansowyc
h środków 
własnych, 
środków z 
innych 
źródeł oraz 
wpłat i 
opłat 
adresatów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

  

Z tego z 
finansowych 

środków 
własnych, 
środków z 

innych źródeł 
oraz wpłat i 

opłat 
adresatów 

koszt 
całkowity 

z tego z 
dotacji 

  

Z tego z 
finansowych 

środków 
własnych, 
środków z 

innych źródeł 
oraz wpłat i 

opłat 
adresatów 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

O
gó

łe
m

                



2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania 
 

Źródło finansowania 
 Całość zadania 

Poprzednie okresy 
sprawozdawcze 

(narastająco) 
 

Bieżący okres sprawozdawczy - 
w przypadku sprawozdania 

końcowego - za okres realizacji 
zadania 

        
zł  % zł  %  zł  % 

Koszty pokryte z dotacji 
            

Koszty pokryte z 
finansowych środków 

własnych, środków z innych 
źródeł oraz wpłat i opłat 

adresatów 
 

( z tego wpłaty i opłaty 
adresatów zadania 

.............................. zł) 

           

            
Ogółem:     100%   100%    100% 

 
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu: 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

  



B. Zestawienie faktur (rachunków)  
 

Lp. Numer dokumentu 
księgowego  Numer pozycji 

kosztorysu  Data  Nazwa wydatku Kwota (zł) 
W tym ze środków 

pochodzących z dotacji 
(zł) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Łącznie  
 
 
 
 



Część III. Dodatkowe informacje 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
Załączniki:   
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
4. ............................................................... 
5. ............................................................... 
6. ............................................................... 
 
 
 
Oświadczam (-my), że:  
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej 
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym,  
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy 

zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.  
(pieczęć organizacji pozarządowej) 

 
 
 
.......................................................................................................................................................................... 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
organizacji pozarządowej) 
 
Poświadczenie złożenia sprawozdania 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 
 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)  
 
 
 

________________ 
* Niepotrzebne skreślić.  
POUCZENIE 
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.  
[1] Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.  
[2] Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była 
podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały 
zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.  



[3] Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków 
pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i 
wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) 
opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej 
oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz 
jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być 
podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. Do sprawozdania nie załącza się 
faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych 
czynności kontrolnych.  
[4] Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu 
zadania.  
[5] Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy 
realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), 
jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego 
postępowania w ramach zamówień publicznych). 
 
 
 
 
 


