
          

Zarządzenie nr Or.I.0050.93.2019 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 27 maja 2019 r. 

 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 

2019 w otwartym konkursie ofert. 

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432), w związku z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz § 2 uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej 

w Gogolinie z 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1. Powołuję komisję do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2019 w otwartym konkursie ofert, w 

składzie: 

 

1) Bogusław Leśkiewicz – przewodniczący komisji; 

2) Iwona Skowronek – członek; 

3) Robert Smiatek – członek; 

4) Sonia Gabrielczyk– członek. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Z up. Burmistrza Gogolina 

      Krzysztof Reinert 

    Zastępca Burmistrza 

 



 

 

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /  
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. 
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z 

PÓŹN. ZM.) 
 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach 
lub w przypisach. 
W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 
Zaznaczenie „*”, np., „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą 

odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

 

2. Rodzaj zadania publicznego1)  

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 
 
 
 
 
 

2. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do reprezentowania oferenta(-ów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy 
prawnej 

 
 
 
 
 

3. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
 
 
 
 
 

 
III. Opis zadania 
  

1. Tytuł zadania publicznego  

 
1)   Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem 

ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. 



2. Termin realizacji zadania publicznego 
Data 
rozpoczęcia 

 Data  
zakończenia 

 

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej 
problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty 
działaniami)2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Plan i harmonogram działań na rok ……………….  
(Należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania określając ich uczestników oraz miejsce 
ich realizacji.) 

 

 

Nazwa działania Opis 

 
Planowany 

termin 
realizacji  

Zakres działania realizowany 
przez podmiot niebędący stroną 

umowy3) Lp. Uczestnicy 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

     

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

   

 

 

 
 

 
2)  Ponadto w przypadku oferty składanej na podstawie art. 12 ustawy należy również zdiagnozować problem/potrzebę i 

uzasadnić jakie okoliczności przemawiają za realizacją zadania. 
3)  Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym 

mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



5. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  
Należy opisać: 

• co będzie bezpośrednim efektem (materialne „produkty” lub „usługi” zrealizowane na rzecz uczestników zadania) 

realizacji oferty? 

• jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania? 

• czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach 

organizacji? – trwałość rezultatów zadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego4) 

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
IV. Charakterystyka Oferenta 
 

1. Informacja o dotychczas prowadzonych działaniach ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w realizacji zadań 
planowanych w ofercie. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe Oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania. 

 

 

 

 

 
4)  Należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał te informacje jako 

obowiązkowe oraz zawsze w przypadku ofert, dla których wartość wnioskowanej dotacji przekracza 100 tys. zł.  



 

 

 
 
V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania 
W sekcji VI-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania 

wskazanego w sekcji VI-B. 

 

Lp. Rodzaj kosztu 
Rodz. 
miary 

Koszt jedn. 
PLN 

Liczba 
jednostek 

Wartość PLN 

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 3 
I. Koszty realizacji działań 

I.1. Działanie 1        

I.1.1. Koszt 1        

I.1.2. Koszt 2        

 …        

I.2. Działanie 2        

I.2.1. Koszt 1        

I.2.2. Koszt 2        

 …        

I.3. Działanie 3        

I.3.1. Koszt 1        

I.3.2. Koszt 2        

 …        

Suma kosztów realizacji zadania     

II. Koszty administracyjne 

II.1. Koszt 1        

II.2. Koszt 2        

 …        

Suma kosztów administracyjnych     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania     

 
V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania 
W sekcji VI-A należy skalkulować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania 

wskazanego w sekcji VI-B. 

 

Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość 
PLN 

Udział (%) 

1. Suma wszystkich kosztów realizacji zadania  100 

2. Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty   

3. Wkład własny   

3.1. Wkład własny finansowy   

3.2. Wkład własny rzeczowy   

4. Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania   

 
V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów5 

 

Lp. Źródło finansowania kosztów 
realizacji zadania 

Wartość PLN 

 Razem Rok 1 Rok 2 Rok 3 

1. Partner 1     

2. Partner 2     

3. Partner 3     

 
5) Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku realizacji zadania w partnerstwie. 



 …     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania     

 

 
 
 
 
VI. Inne informacje 
 

1. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów 
oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII. 

 

 

 

 

 

VII. Oświadczenia 
 
Oświadczam(my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2)   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym; 
7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą 
te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

 

 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
 Data ........................................................ 
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       Załącznik do Zarządzenia nr Or.I.0050.80.2019 
Burmistrza Gogolina z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert 

 

BURMISTRZ GOGOLINA  

z siedzibą w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin 

OGŁASZA 

OTWARTY KONKURS OFERT 

na realizację zadań Gminy Gogolin w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok skierowany do: 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w 
dziedzinie objętej konkursem. 

I. Rodzaj zadania: 
 

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin.  

 
1. Działania do zrealizowania w ramach zadania: 

1) udzielanie pomocy rzeczowej mieszkańcom Gminy Gogolin znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej poprzez sfinansowanie zakup: żywności, opału, leków i materiałów 
opatrunkowych; 

2) rehabilitacja lecznicza,  

3) organizacja imprez, spotkań integracyjnych i charytatywnych. 

II. Wysokość dotacji: 

1. Na realizację zadań w 2019 roku planuje się przeznaczyć kwotę dofinansowania w łącznej 
wysokości 10.000,00 zł. 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Burmistrz Gogolina przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie 
w trybie indywidualnych decyzji. 

2. Burmistrz Gogolina powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową w celu 
opiniowania złożonych ofert. 

3. Do decyzji Burmistrza Gogolina w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji 
nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 
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4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania 
otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu 
konkursowym. 

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim 
przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego 
zadania lub wycofania swojej oferty. 

6. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować podmiot na dofinansowanie zadania wynosi 
10.000,00 zł. 

7. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej 
na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 

8. Burmistrz Gogolina będzie zlecać realizację wyżej wymienionych zadań publicznych 
w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji, przy czym dotacja nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji 
zadania. 

9. Udział własny beneficjenta wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu 
(środki finansowe, wkład wolontariatu, inne). 

10. Dotacje nie zostaną przyznane na: 

a) remonty budynków, 

b) zadania i zakupy inwestycyjne, środki trwałe, 

c) dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie      
przepisów szczególnych, 

d) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, 

e) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 

f) działalność gospodarczą podmiotów, 

g) działalność polityczną i religijną. 

11. Oferty wykraczające poza zakres rzeczowy zadania określonego przedmiotem konkursu 
nie będą rozpatrywane. 

12. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które będą pozytywnie ocenione 
pod względem formalnym. 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania: 

 

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2019 roku, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2. Do rozliczania kosztów zadania będą rozpatrywane wydatki poniesione od daty podpisania 
umowy do końca terminu realizacji zadania. 

3. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz najwyższą starannością 
i obowiązującymi przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować 
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Gogolin. 

5. Podmiot realizujący zadanie ujęte w ofercie powinien: 

a) realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Gogolin, 
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b) wykonywać zadania samodzielnie, 

c) posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania, 

d) posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania, 

e) umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania, 

f) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 

g) posiadać program realizacji zadania, 

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

6. Wyłoniony Podmiot zobowiązany jest zamieszczać we wszystkich drukach związanych 
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także 
ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest 
dotowane przez Gminę Gogolin. Informacje takie winny być również podawane do publicznej 
wiadomości w trakcie realizacji zadania. 

7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do: 

a. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, 

b. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania 
dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. 

8. Środki finansowe przyznane organizacji mogą być przeznaczone na finansowanie: 

a) kosztów osobowych: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi 
prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym, 

b) kosztów administracyjnych zadania (zakup materiałów biurowych), 

c) kosztów eksploatacyjnych lokalu bezpośrednio związanych z realizacją zdania, 

d) kosztów realizacji zadania wynikających ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w tym: 
usług poligraficznych, ubezpieczenia uczestników, obsługi medycznej i innych kosztów, 
które zostaną wykazane jako niezbędne do wykonania zadania. 

9. Środki finansowe przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń oraz wydatków na zakup 
środków trwałych, 

c) prowadzenie działalności gospodarczej, 

d) dotowania przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy na podstawie 
przepisów szczególnych, 

e) pokrycia deficytu oraz zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie 
dotacji, 

f) podatków z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatku 
od towarów i usług (VAT), 

g) kosztów związanych z działalnością polityczną lub religijną, 

h) kar i mandatów, 

i) opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów. 
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V. Termin składania ofert:  

 

1. Termin składania ofert upływa 21 dnia od ukazania się ogłoszenia na stronach: 
www.bip.gogolin.pl, www.gogolin.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji 
zadania. 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. z 2018 r.  poz. 2057). 

3. Złożone oferty winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną/e do składania 
oświadczeń woli w imieniu oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. 

4. Oferty należy składać listownie bądź osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
ul. Krapkowicka 6, pok. nr 14, do godziny 15.30 ostatniego dnia naboru wraz z kompletem 
załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Gminy Gogolin z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Decyduje data wpływu oferty potwierdzona 
pieczęcią wpływu. 

5. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

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. 

 

VI. Wymagane załączniki dołączone do ofert: 

 

1. Aktualny, w dniu złożenia ofert, odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji 
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób 
go reprezentujących. 

2. Aktualny statut. 

3. W przypadku partnerstwa: statut partnera oraz umowa partnerska lub oświadczenie 
partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera). 

4. Ewentualne referencje do realizacji zadania. 

5. Do oferty powinny być dołączone załączniki oryginalne lub kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem. W przypadku Podmiotów podlegających jednostkom samorządu 

http://www.bip.gogolin.pl/
http://www.gogolin.pl/
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terytorialnego (nieposiadającym osobowości prawnej) do oferty powinno być dołączone 
stosowne pełnomocnictwo do złożenia ofert i realizacji zadania. Dla właściwego 
potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopie dokumentów muszą być opatrzone datą, 
pieczęcią Podmiotu oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym 
celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych 
podpisów). 

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 21 dni od ustalonej ostatecznej 
daty przyjmowania ofert. 

2. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina zaopiniuje złożone oferty. Oferty 
nie spełniające wymogów formalnych (złożone po terminie, na innym formularzu 
lub bez wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane. 

3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi 
Gogolina, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji. 

4. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania 
dotacji w terminie ustalonym przez strony. 

5. Przy ocenie oferty Komisja oceni: 

a) zgłoszone możliwości realizacji zadania, 

b) celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem, 

c) jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania, 

d) kalkulację kosztów realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, 

e) posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, 

f) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego, 

g) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy 
i praca społeczna członków. 

6. Po ogłoszeniu wyniku otwartego konkursu ofert Burmistrz Gogolina, bez zbędnej zwłoki, 
zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania 
publicznego z wyłonionymi podmiotami. 

 

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia 
konkursu ofert i w roku poprzednim i związanych z nimi kosztami: 

 

1. Dotacja przyznana przez Gminę Gogolin na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy 
społecznej w roku 2018 wyniosła 10.000,00 zł. i została udzielona Stowarzyszeniu Pomocy 
Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” z siedzibą 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 2. 

2. W 2019 roku nie były realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju. 
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IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy www.gogolin.pl, 
www.bip.gogolin.pl.  

2. W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na realizację zadań w podanym zakresie 
Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na ogłoszenie nowego konkursu lub na 
realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

3. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty. 

4. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Gogolin może być wyłącznie 
zawarta umowa. 

5. Dodatkowych informacji w zakresie warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają 
pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

6. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, 
a tym samym podpisania umowy w przypadkach: 

a) gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega 
od opisanego w ofercie, 

b) gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną 
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną 
lub finansową oferenta. 

http://www.gogolin.pl/
http://www.bip.gogolin.pl/


1 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.) 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:  

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy 
poszczególnych polach oraz w przypisach.   

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole. 

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić 
prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”. 

 

Rodzaj sprawozdania Częściowe* / Końcowe* 

Okres za jaki jest składane sprawozdanie  

 

Tytuł zadania publicznego  

Nazwa Operatora(-rów) 
projektu  

 

Data zawarcia umowy  
Numer umowy, o ile został 
nadany 

 

 
 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 

 1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać 

osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)  

 
 

 

 2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach 

zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie 
należy przedstawić również informację o wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym zaangażowanym w realizację działań; w przypadku 
realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy1) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania; należy uwzględnić także 
działanie polegające na przekazaniu środków realizatorom projektów) 

 
 

 

 
1) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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3. Informacja o realizatorach projektów i  projektach przez nich realizowanych (należy podać nazwę realizatora projektu, adres 

jego siedziby, opis zrealizowanego projektu, termin jego realizacji oraz wysokość środków przekazanych realizatorowi i wysokość środków 
przez niego wykorzystanych na realizację projektu) 

Lp. 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nazwa 
realizatora 

projektu wraz 
z adresem 

jego siedziby 

Zakres rzeczowy 
zrealizowanego projektu 

Termin 
realizacji 
projektu 

Wysokość 
środków 

przekazanych 
na realizację 

projektu 

Wysokość 
środków 

wykorzystanych 
na realizację 

projektu 
(zgodnie ze 

sprawozdaniem 
z realizacji 
projektu) 

Wysokość 
środków 

wykorzystanych 
na realizację 

projektu 
zatwierdzona 

przez operatora 
projektu2) 

Wysokość 
środków 
zwrócona 

operatorowi 
projektu 

Osiągnięty(-te) 
rezultat(y) 
projektu 

  
 

       

          

 
 

        

         

Ogółem:      

 
Uwagi 

 

 
 

 
 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

 

 

Rozliczenie wydatków za rok …  

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszty zgodnie 

z umową  
(w zł) 

Faktycznie 
poniesione 

wydatki 
(w zł) 

I. Koszty realizacji działań  

I.1. Działanie 1   

I.1.1. Koszt 1   

I.1.2. Koszt 2   

 …   

I.2. Działanie 2   

I.2.1. Koszt 1   

I.2.2. Koszt 2   

 …   

Suma kosztów realizacji zadania   

II. Koszty administracyjne  

II.1. Koszt 1   

II.2. Koszt 2   

 …   

Suma kosztów administracyjnych   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania   

 
2) W przypadku rozbieżności pomiędzy kwotami w kolumnach (5) i (6) należy w polu „Uwagi” wyjaśnić jej przyczyny.   
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego 

  Koszty 
zgodnie 

z umową 

Faktycznie 
poniesione 

wydatki  Lp. Źródło finansowania  

1 

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:    zł 

1.1 Kwota dotacji   zł   zł 
1.2 Odsetki bankowe od dotacji    zł 
1.3 Inne przychody    zł 

 
2 
 

Inne środki finansowe ogółem3): 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)   zł 

 
    zł 

2.1 Środki finansowe własne3)   zł   zł 

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego3)   zł   zł 

2.3 

Środki finansowe z innych źródeł publicznych3), 4)  

  zł   zł Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów 
publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): 
………………………………………………………………………………………………………………………………....  

2.4 Pozostałe3)   zł   zł 

3 

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: 
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) 

 
  zł 

  zł 

3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego   zł   zł 
3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego5), 6)   zł   zł 

4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego7) % % 
5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji8) % % 

6 
Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty 
dotacji9)  

% % 

 

 3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego (należy opisać przychody powstałe podczas 
realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub 
świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego) 

 

  
 
 

4. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego (należy wykazać dokumenty potwierdzające 
zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia  
o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego) 

 
 

 

5. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wydatkowania środków przy realizacji zadania publicznego 

 
 

 
3)  Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.   
4) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki  

z funduszy strukturalnych. 
5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego. 
6) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również 

zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa 
transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego. 

7) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   
9) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy 

podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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Oświadczam(y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny operatora(-rów) projektu; 
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację 

zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie; 
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, 
których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)10. 

 

 
……………………………………….…………….……………………………………………………………………………………..………………... 

 
…………………………………………………..………….……………………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………. 

 
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu operatora(-rów) projektu.  
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.11) 

 

Data ………………………………………………. 

POUCZENIE 
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, 
z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 

 
10 Dane osobowe zawarte w ofercie przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych jest 
………………………………; zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane mogą zostać przekazane organom państwowym 
uprawionym do kontroli …………………...  
11) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego formie dokumentu elektronicznego. 


