
ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.187.2020
BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020), oraz § 2 Uchwały nr XXX/314/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie 
z 30 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu kultury fizycznej w następującym zakresie:

1. Rodzaj zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2021 roku.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1) Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim;

2) Organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2021 wynosi 515.000,00 zł.

2) Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2020 wyniosła 480 000,00 zł. Wykaz 
zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem 
wysokości przekazanych dotacji stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3) Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2019 wyniosła 492 500,00 zł. Wykaz 
zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem 
wysokości przekazanych dotacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4. Zasady przyznawania dotacji

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym 
w rozporządzeniu Rozporządzenie 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. 2018 poz. 2057), zwanym dalej 
„Rozporządzeniem” w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

2) Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania 
w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3) Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje odpowiada oferent.

4) Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5) Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone w niniejszym 
ogłoszeniu, mając na uwadze wysoką jakość wykonania danego zadania w sposób efektywny, oszczędny 
i terminowy.

6) W celu wyeliminowania podwójnego finansowania, z budżetu Gminy może być przyznana tylko jedna dotacja 
na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu.

7) Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego.
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8) Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu, nie przysługuje odwołanie.

9) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10) Na realizację zadania (oferty) ustala się maksymalną dotację w kwocie 200.000,00 zł, nie większą niż 90% 
ogólnej wartości projektu.

11) Udział własny beneficjenta (oferenta) wynosi minimum 10% od wnioskowanej kwoty dotacji:

a) pracy własnej wolontariuszy,

b) finansowy (w postaci faktur),

c) rzeczowy np. sprzętu i materiałów wniesionych do projektu.

12) Koszty pokrywane z dotacji:

a) wynagrodzenie szkoleniowców  (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich),

b) koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur), oraz 
rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi związane z przejazdami na zawody w wysokości 
nie przekraczającej stawki za 1 km przebiegu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, 
poz. 167),

c) zakup niezbędnego do realizacji dotowanego zadania sprzętu sportowego,

d) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

e) zakup usług medycznych (sportowe badania lekarskie),

f) opłaty wpisowe do rozgrywek (opłata rozgrywkowa, składka członkowska, karty identyfikacyjne).

13) Inne ksozty w szczególności:

a) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania w tym:

- zakup środków czystości do pomieszczeń i sprzętów koniecznych do prowadzenia działalności lub usług 
do utrzymania w czystości strojów sportowych,

- przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (farby do malowania linii boiskowych, koszenie trawy, zakup 
paliwa do kosiarek, części zamienne),

- zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),

- opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości oraz dostawę prądu elektrycznego,

b) wynagrodzenie gospodarza obiektu,

c) obsługa księgowa, opłaty bankowe,

d) zakup wody mineralnej,

e) koszty wynajmu obiektu sportowego na terenie gminy Gogolin (hali sportowej, pływalni, boiska, sali do 
gier),

f) wynajem boiska ze sztuczną nawierzchnią poza terenem gminy.

5. Termin i warunki realizacji zadania: 

Realizacja zadania opisanego w ofercie może nastąpić od 01.01.2021 r., a zakończenie nie później niż do 
dnia 15 grudnia 2021 r. Do rozliczania kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty 
podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania. Podmiot składający ofertę winien:

1) wykonywać zadanie samodzielnie,

2) posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

3) posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

4) umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

Id: 1CD9DEA6-7BC6-4AF8-B0E4-DC60848D1E38. Podpisany Strona 2



5) posiadać program realizacji zadania,

6) dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy w przypadku 
przyznania dotacji innej niż wnioskowana,

7) zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy 
i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,

8) dotacja nie może być wydatkowana na:

a) zadania i zakupy inwestycyjne,

b) pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,

c) przedsięwzięć, które są dotowane z budżetu gminy,

d) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

e) działalność gospodarczą,

f) opłaty karne i upomnienia w organizacji prowadzącej rozgrywki.

6. Termin składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, a także termin dokonania 
wyboru ofert:

1) Oferty należy składać w terminie do 22.12.2020 r. do godziny 15.30. Oferty należy składać w Biurze 
Podawczym Urzędu Miejskiego, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 wraz z kompletem załączników 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu 
kultury fizycznej na 2021 rok" lub za pośrednictwem specjalnej skrzynki podawczej ustawionej na rogu 
budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie (przy drzwiach wejściowych prowadzących na poziom -1). Oferty 
należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 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. 
2018 poz. 2057). Formularz oferty, wzór umowy i sprawozdania dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, w pok. Nr 24a.

2) Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególnosci:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego 
działania,

b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację 
zadania,

f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

g) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz inne informacje wymagane 
zgodnie z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert,

h) dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę 
wspólną.

3) Do oferty winne być dołączone następujące załączniki:

a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta 
i umocowanie osób go reprezentujących,

b) aktualny statut,

c) oświadczenie o ilości zawodników szkolonych w poszczególnych sekcjach, zespołach (drużynach) w tym 
zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin.

Kopie dokumentów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem.
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d) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu wyznaczonego do składania 
ofert (termin dokonania wyboru ofert).

e) Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina ocenia i opiniuje złożone oferty biorąc pod 
uwagę w szczególności efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Ostatecznego wyboru ofert 
dokonuje Burmistrz Gogolina.

f) Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

g) Przy rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa:

- dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

- uwzględni jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,

- dokona oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

- uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,

- oceni znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,

- uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań w okresie poprzednim oraz wysokość dotacji, która jest 
przeznaczona na realizację zadania.

4) Informacje o wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gogolinie, na stronie internetowej www.gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl.

7. Postanowienia końcowe:

1) Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

2) Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia 
dotacji na wsparcie zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym 
w wyniku postępowania konkursowego.

3) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału 
Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

4) Burmistrz Gogolina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania 
umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od 
opisanego w ofercie,  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,  zostaną 
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w §1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zastępca Burmistrza Gogolina

Krzysztof Reinert
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.I.0050.187.2020

Burmistrza Gogolina

z dnia 1 grudnia 2020 r.

Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2020 wyniosła 480 000,00 zł. Wykaz 
zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem 
wysokości przekazanych dotacji:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji

1 Zapaśniczy Klub Sportowy  
w Gogolinie Zapasy-Gogolin-2020. 64 000,00 zł

2 Klub Sportowy Górażdże

Prowadzenie szkolenia sportowego 
w środowisku wiejskim, 

organizacja i udział w zawodach 
sportowych i rekreacyjnych na 
terenie kraju w ramach klubu 

sportowego KS Górażdże.

35 000,00 zł

3 Ludowy Klub Sportowy 
Obrowiec

Szkolenie drużyn piłkarskich – 
grupy seniorów i dzieci 
z środowisk wiejskich.

35 000,00 zł

4
Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim

Prowadzenie szkolenia sportowego 
w środowisku wiejskim i miejskim 

oraz organizacja i udział w zawodach 
T.S.K.N. Skat sportowy – Gminna 

Liga Skata Sportowego Gogolin 2020.

7 000,00 zł

5 Miejski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, obejmujące 

prowadzenie szkolenia 
i uczestnictwo w zawodach dzieci 

z terenu Gminy Gogolin, 
Akademia piłkarska.

94 000,00 zł

6 Miejski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Szkolenie i udział w zawodach – 
sekcja pływacka. 30 000,00 zł

7 Miejski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, obejmujące 

prowadzenie szkolenia 
i uczestnictwo w zawodach dla 
osób z terenu Gminy Gogolin, 

Piłka nożna męska.

164 000,00 zł

8 Stowarzyszenie Fair Play XIV edycja Ligii Futsalu TK. 4 000,00 zł

9 Klub Karate - Do Enso

Aktywny wypoczynek dzieci 
i młodzieży poprzez udział 

w zawodach i zajęciach 
rekreacyjno-sportowych.

25 000,00 zł

10 Stowarzyszenie Sportowo – 
Rekreacyjne „Kamyki”

Szkolenie grupy juniorów z Kamienia 
Śląskiego i Kamionka w piłce nożnej 

do końca sezonu 2019/2020.
Szkolenie grupy juniorów z Kamienia 
Śląskiego i Kamionka w piłce nożnej 

w sezonie 2020/2021.
Organizacja III biegu św. Jacka 

w Kamieniu Śląskim.

12 000,00 zł
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11 Klub Sportowy PV Volley 
Krapkowice

Piłka siatkowa w Gminie Gogolin 
– od pasji do przyjaźni. 10 000,00 zł
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.I.0050.187.2020

Burmistrza Gogolina

z dnia 1 grudnia 2020 r.

Suma dotacji przyznanych przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej przez podmioty uprawnione w roku 2019 wyniosła 492 500,00 zł. Wykaz 
zrealizowanych zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztów ze szczególnym uwzględnieniem  
wysokości  przekazanych dotacji:

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji

1 Zapaśniczy Klub Sportowy 
w Gogolinie Zapasy-Gogolin-2019. 50 000,00 zł

2
Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne Niemców na Śląsku 
Opolskim

Skat sportowy – Gminna Liga 
Skata Sportowego Gogolin 2019. 6 500,00 zł

3 Klub Karate - Do Enso

Aktywny wypoczynek dzieci 
i młodzieży poprzez udział 

w zawodach i zajęciach 
rekreacyjno-sportowych.

21 000,00 zł

4 Klub Sportowy Górażdże

Prowadzenie szkolenia sportowego 
w środowisku wiejskim, organizacja 

i udział w zawodach sportowych 
i rekreacyjnych na terenie kraju 
w ramach klubu sportowego KS 

Górażdże.

35 000,00 zł

5 Ludowy Klub Sportowy 
Obrowiec

Szkolenie drużyn piłkarskich – 
grupy seniorów i trampkarzy. 40 000,00 zł

6 Klub Sportowy PV Volley 
Krapkowice

Piłka siatkowa w Gminie Gogolin 
– od pasji do przyjaźni. 10 000,00 zł

7 Gogoliński Klub Tenisowy Gogolin Tenisowa Gmina. 5 000,00 zł
8 Stowarzyszenie Fair Play XIII edycja Ligii Futsalu TK. 5 000,00 zł

9 Miejski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Szkolenie i udział w zawodach – 
sekcja pływacka. 30 000,00 zł

10 Miejski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, obejmujące 

szkolenia i uczestnictwo 
w zawodach dzieci z terenu Gminy 

Gogolin, Akademia piłkarska.

80 000,00 zł

11 Miejski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej, obejmujące 

szkolenia i uczestnictwo 
w zawodach dla osób z terenu 
Gminy Gogolin, Piłka nożna 

męska.

150 000,00 zł

12 Klub Sportowy Magnum 
Chorula

Piłka nożna naszą pasją 
i wyzwaniem. 30 000,00 zł

13 Uczniowski Klub Sportowy 
w Gogolinie

Prowadzenie szkolenia sportowego 
i udział w zawodach. 10 000,00 zł

14 Stowarzyszenie Sportowo – 
Rekreacyjne „Kamyki”

Szkolenie grupy juniorów młodszych 
z Kamienia Śląskiego i Kamionka 
w piłce nożnej do końca sezonu 

2019/2020.
Szkolenie grupy juniorów z Kamienia 

20 000,00 zł
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Śląskiego i Kamionka w piłce nożnej 
w sezonie 2019/2020. 

Organizacja II biegu św. Jacka 
w Kamieniu Śląskim.
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