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BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO 

OGŁASZA KONKURS OFERT 

 

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

 

I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA 

REALIZACJĘ ZADANIA: 

- zadanie w zakresie wsparcia działań dotyczących „Rozbudowy, przebudowy, 

nadbudowy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dulczy Małej dla potrzeb 

przedszkola terapeutycznego i sali rehabilitacyjnej”, 

- kwota 280 000 zł (słownie dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

 

II. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI: 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 

ust. 3 ustawy. 

3. Miejsce realizacji zadania – Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej. 

4. Złożone oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinny 

być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 

5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana  

w postępowaniu konkursowym. 



6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki, a podmiotem którego oferta zostanie 

wybrana. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ 

Zadanie winno być wykonane w 2017 roku w terminie wskazanym w umowie. 

 

IV. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim 

Rynek 32, pok. nr 24, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim 

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w terminie do 3 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00  

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla 

pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania. 

3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić adres 

zwrotny oraz dopisek „OFERTA”. 

 

V. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ 

TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT 

1) Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnione zostaną kryteria określone w art. 15  

ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub dotyczące działań 

wykraczających poza zadania statutowe organizacji, nie będą rozpatrywane. 

3) Wyboru ofert, na podstawie złożonych wniosków, dokonuje Burmistrz Radomyśla 

Wielkiego, po zasięgnięciu opinii powołanej do tego Komisji Konkursowej. 

4) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości, zgodnie 

z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5) Podmiot, którego oferta uzyska pozytywną akceptację podmiotu zlecającego, 

podpisze umowę określającą szczegółowo warunki realizacji zadania oraz sposób 

rozliczenia udzielonej dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,  

a także tryb kontroli realizacji zadania. 

6) Pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym nastąpi otwarcie złożonych 

ofert i ich ocena formalna odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00.  

7) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 sierpnia 2017 r. 



8) Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez 

podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozpoczęcia i 

zakończenia postępowania konkursowego. 

9) Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem 

najkorzystniejszej oferty. 

10) Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu 

odwołania. 

 

VI. INFORMACJA  O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH TEGO RODZAJU  

W ROKU 2015 I 2016 

 

Rok 2015 – nie było  

Rok 2016 – nie było  

 

 

 

Burmistrz 

inż. Józef Rybiński 

 


