
Zarządzenie Nr 52/2022 
Wójta Gminy Bądkowo 

z dnia 18 lipca 2022r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych gminy zleconych przez Gminę Bądkowo do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 
559) w związku z art. 4 ust. | pkt 1-4, 14, 16-18, art. 11 ust 1 pkt I, ust. 2, ust. 3-4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 1327) oraz Uchwały nr XXXU/190/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 26 października 2021 roku ws. uchwalenia programu współpracy Gminy Bądkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zarządza się co następuje: 

$1 

Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy. 

$2 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

$3 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obronnych, oc, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej 

$4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 52/2022 
Wójta Gminy Bądkowo 
z dnia 18 lipca 2022 r. 

Wójt Gminy Bądkowo 

ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 1327) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, o których mowa w $ 1. 

$1 
Rodzaj zadania: 

1) z zakresu Kultury: 
a) wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje, 
b) wspieranie edukacji kulturalnej, 
c) wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej 

poprzez historię i kulturę, 
d) upowszechnianie sztuki we wszystkich jej dziedzinach, 
e) upowszechnianie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Bądkowo przez organizację spotkań dla mieszkańców, festynów lub pikników, 
f) organizację spotkań kulinarnych promujących lokalną kuchnię i przepisy kulinarne, g) organizację innych działań promujących gminę, jej tradycje, dziedzictwo kulturowe i historię. 

2) z zakresu ochrony zdrowia: 
a) promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

$2 
Wysokość środków na zadanie: 

1. Łączna kwota dofinansowania ww. zadań wynosi 20.000,00 zł. 
2. Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Bądkowo w 2022 roku 

$3 
Zasady przyznawania dotacji: 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym konkursem ofert : 
|) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego 1 o wolontariacie, 

2) stowarzyszenia zwykłe, 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia lwyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

4) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,



5) spółdzielnie socjalne, 

6) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z2020r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku 
do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

7) Nieposiadające osobowości prawnej terenowe jednostki organizacyjne mogą złożyć ofertę 
wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia (pełnomocnictwa) udzielonego przez 
zarząd główny organizacji. 

8) Podmioty składające ofertę nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 

$ 4 

Termin i warunki realizacji zadania : 
1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od 

dnia 16 sierpnia 2022r. do dnia 30 października 2022r. Rozliczane są zaś koszty od 
dnia zawarcia umowy do określonego umową terminu zakończenia dofinansowania 
zadania. 

2. Zlecenie zadania publicznego odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji 
zadania. 

3. Z podmiotami, które otrzymają dofinansowanie, zostanie podpisana umowa, zgodnie 
ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

$4 
Termin składania ofert: 
Oferty należy składać w terminie od 20.07.2022r. do dnia 11.08.2022r. w Sekretariacie 
Urzędu Gminy Bądkowo lub pocztą — decyduje data wpływu do Urzędu. 

$5 
Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty określono w Regulaminie 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Bądkowo w 2022 r. 

$6 
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

|) kopię aktualnego odpisu lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego 
obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie) lub innego dokumentu potwierdzającego 
status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (z podaniem nazwisk 
ifunkcji osób upoważnionych do składania oświadczeń woli), np. dekret biskupi. 
W przypadku stowarzyszeń zwykłych, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały 
zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020r. 
poz. 695,1086) i zawierają w regulaminie działalności wymagane w rozdziale 6 ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach informacje - regulamin działalności stowarzyszenia, 

2) aktualny statut organizacji, jeżeli dana organizacja posiada taki dokument, 

3) pełnomocnictwa lub upoważnienia dla osób, które zgodnie z odpisem z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub innym dokumentem nie są upoważnione do reprezentowania 
podmiotu izaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów 
(dotyczy to w szczególności kół i oddziałów terenowych organizacji), 

4) umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku projektów z udziałem partnera,



5) umowę zawartą między organizacjami określającą zakres ich świadczeń składających się 
na realizację zadania publicznego w przypadku złożenia wspólnej oferty realizacji zadania 
publicznego. 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione 
osoby. 

$ 7 
Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Urząd Gminy w Bądkowie, w ciągu 14 dni 
od upływu terminu składania ofert. 

$8 
Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość udzielonego 
dofinansowania: 
W roku 2021 i w roku 2022 roku nie ogłaszano otwartych konkursów ofert na realizacje 
zadania własnego z zakresu kultury i ochrony zdrowia. 

89 
Wójt Gminy Bądkowo zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert oraz 
przesunięcia terminu składania ofert. 
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