
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tj.: Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art 11 ust.1-3 oraz art.13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2010 r.  
Nr 234 poz. 1536 z późn. zm),§ 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15  
grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 6, poz 25), § 4. pkt.1 oraz § 6 pkt.1 załącznika do Uchwały nr XXIII/331/2012 Rady Miejskiej 
w  Wieliczce  z  dnia  13  listopada  2012  roku  w  sprawie  rocznego  programu  współpracy  
z organizacjami pozarządowymi.
Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Wieliczka,  ul.  Powstania  Warszawskiego  1,  32-020  Wieliczka 
ogłasza  OTWARTY  KONKURS  OFERT  na  realizację  zadania  Gminy  pn.  Wspieranie 
działalności kulturalnej” w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji w 2013 roku.
Konkurs  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  253/2012  Burmistrza  Miasta  
i Gminy Wieliczka z dnia grudnia 2012 r., stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzących działalność w tej dziedzinie, którym zostanie  powierzone wykonanie zadań 
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie ich realizacji. Wybór zlecenia na realizację 
zadań  publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania  danego zadania. 
Zadaniem z zakresu kultury jest  wyłonienie podmiotów, które realizować będą działania  z zakresu: 
organizacji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć obejmujących ochronę lokalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz działań mających na celu umacnianie tożsamości kulturowej, przedsięwzięć 
mających na celu wychowanie świadomych odbiorców kultury, stwarzających możliwość 
rozwijania pasji i talentów, współpracy z zagranicą, druk niskonakładowych wydawnictw. 

Na realizację tego zadania w 2013 roku Gmina Wieliczka przeznacza 140 000,00 zł. 
Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy  do 15 grudnia 2013 r. Zasady przyznawania 
dotacji  określają:  ustawa  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  
i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2010  r.  Nr  234  poz.1536)  oraz  ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009  
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.1240  z  późn.  zm).  Dotację  na  realizację  zadania 
otrzyma  podmiot,  którego  oferta  zostanie  wybrana  w  postępowaniu  konkursowym.  Wysokość 
przyznanej dotacji określona będzie w umowie.  Wymagany wkład finansowy oferenta powinien 
wynosić  minimum  10%  całkowitych  kosztów  realizacji  zadania.  Warunki  realizacji  zadania: 
zapewnienie  odpowiednich  zasobów  kadrowych  i  bazowych,  udział  środków  własnych  lub 
pochodzących z innych źródeł finansowania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej 
niż wnioskowana – przygotowanie kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowego zadania, podpisanie 
umowy.
W ramach dotacji  dofinansowane mogą być wyłącznie koszty:  niezbędne do realizacji  zadania, 
wydatkowane  na  cele  związane  z  realizowanym  zadaniem i  wyłącznie  na  potrzeby  adresatów 
zadania.  Za  koszty  kwalifikowalne  zostaną  uznane:  koszty  niezbędne  do  realizacji  zadania 
uwzględnione w kosztorysie realizacji zadania poniesione w okresie realizacji zadania i spójne z 
harmonogramem realizacji zadania, udokumentowane dowodami księgowymi.
Do  konkursu  mogą  przystąpić  organizacje  pozarządowe:  podmioty  nie  zaliczone  do  sektora 
finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w tej 
dziedzinie.  Podmioty  przyjmując  zlecenie  realizacji  zadania  publicznego,  zobowiązują  się  do 
wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania. 
Umowa  wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.  Umowa  o  wsparcie  zadania 
publicznego  może  być  zawarta  na  czas  realizacji  zadania.  Zadanie  publiczne  nie  może  być 
realizowane przez podmiot  nie  będący stroną  umowy,  z  zastrzeżeniem  art  16 ust  7  Ustawy o 



działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie.  Podmioty  wyłonione  w  konkursie  są 
zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
       Burmistrz dokonuje kontroli i realizacji zadania publicznego, a w szczególności:

1. stanu realizacji zadania,
2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

      Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w 
terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji  zadania publicznego. 
      Oferty należy składać do dnia 22 stycznia 2013 r na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i 
Gminy  w  Wieliczce,  ul.  Powstania  Warszawskiego  1,  do  godz.  1600 w  zaklejonej  kopercie 
podpisanej  „  Otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie  kultury  pn 
„Wspieranie działalności kulturalnej”.
Oferta musi spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w  
sprawie  wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego,  ramowego  wzoru  umowy  o  wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.(Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.  
25).
Komisja  konkursowa powołana  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Wieliczka  rozpatrzy złożone 
oferty,  biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

1. możliwość  realizacji  zadania  publicznego  przez  organizacje  pozarządowe  lub  podmioty 
wymienione  w  art.  3  ust  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie,

2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania

3. proponowaną  jakość  wykonania  zadania  i  kwalifikacje  osób,  przy  udziale  których 
organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  będą  realizować  zadanie 
publiczne,

4. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  udział 
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację 
zadania publicznego,

5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art 3 ust 3 ustawy z 
dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  wkład 
rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6. analizę  i  ocenę  realizacji  zleconych  zadań  publicznych  w  przypadku  organizacji 
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  które  w  latach  poprzednich 
realizowały zlecone zadania publiczne,  biorąc pod uwagę rzetelność i  terminowość oraz 
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków zawarte w art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja przedstawia listę ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka z propozycją kwot dotacji 
na realizację poszczególnych ofert. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka  w drodze Zarządzenia,w terminie do dnia: 31 stycznia  2013 r .
 W konkursie  ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
Wyniki   otwartego konkursu   ofert   zostaną   ogłoszone   niezwłocznie  po   wyborze  ofert   w: 
Biuletynie  Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  w Wieliczce, ul. 
Powstania  Warszawskiego  1  oraz  na  stronie  internetowej  Miasta  i  Gminy  Wieliczka 
www.wieliczka.eu.  
Po ogłoszeniu  wyników  otwartego konkursu ofert  Burmistrz Miasta i Gminy  Wieliczka, bez 
zbędnej  zwłoki  ,  zawrze   umowy  o  wsparcie  realizacji  zadania  publicznego  z  wyłonionymi 

http://www.wieliczka.gmina.pl/


organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art.  3 ust.  3. Dotacja  zostanie 
przyznana  zgodnie  z  przepisami  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie
        Wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Wydziale  Kultury Turystyki i Sportu przy 
ul. Powstania Warszawskiego 1 oraz na stronie internetowej www.wieliczka.eu
        W  2012 r na przedmiotowe zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 122 000  
złotych  i  zostały zrealizowane przez 10 podmiotów. Natomiast  w roku 2011 na przedmiotowe 
zadanie  zostały  przeznaczone  środki  w  wysokości  102  820  i  zostały  zrealizowane  przez  7 
podmiotów
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