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Janów Podlaski dn. 19.02.2020 r. 

 
WÓJT GMINY JANÓW PODLASKI 

 
na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci po�ytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z pó�n. zm.) oraz § 10 Programu 

współpracy Gminy Janów Podlaski z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami 

prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego na 2020 r., stanowi�cego zał�cznik  

do Uchwały Nr XI/66/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6647) 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacj� zada� publicznych  
w 2020 roku 

 
I. Rodzaj zadania: 

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w�ród dzieci, młodzie�y i dorosłych 

poprzez organizacj� szkole� oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione 

podmioty, a tak�e poprzez organizowanie przygotowa� i uczestnictwo w lokalnych, 

regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych. 

 

II. Wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacj� zadania: 
 
Na realizacj� zada� z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 

roku przeznacza si� kwot� w wysoko�ci 65 000,00 zł (słownie: sze��dziesi�t pi�� tysi�cy 

złotych). 

 
III.  Zasady przyznawania dotacji: 
 
1. Zasady przyznawania dotacji na realizacj� ww. zada� okre�laj� przepisy: ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z pó�n. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z pó�n. zm.). 

2. Dotacje na realizacj� zadania otrzymaj� podmioty, których oferty zostan� wybrane  

w post�powaniu konkursowym. 

3. Rozpatrywane b�d� wył�cznie oferty kompletne, zło�one na obowi�zuj�cym 

formularzu,  zgodnym ze wzorem okre�lonym w zał�czniku Nr 1 do Rozporz�dzenia 

Przewodnicz�cego Komitetu do spraw Po�ytku Publicznego z dnia 24 pa�dziernika 

2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotycz�cych realizacji 

zada� publicznych oraz wzorów sprawozda� z wykonania tych zada� (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2057). 

 

IV.  Termin i warunki realizacji zadania: 
        

1. Do konkursu mog� przyst�pi� wył�cznie organizacje pozarz�dowe oraz podmioty 

okre�lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku 

publicznego i o wolontariacie, które ł�cznie spełniaj� nast�puj�ce warunki: 

1) prowadz� swoj� działalno�� na terenie Gminy Janów Podlaski, 

2) zamierzaj� realizowa� zadania na rzecz mieszka�ców Gminy Janów Podlaski, 

3) prowadz� działalno�� statutow� w dziedzinie obj�tej konkursem, 
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4) dysponuj� kadr� posiadaj�c� kwalifikacje niezb�dne do realizacji zadania, 

5) posiadaj� do�wiadczenie w realizacji zada� b�d�cych przedmiotem konkursu. 

 

2. Zadanie ma by� zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 

oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia okre�lonego w ofercie,  

nie dłu�ej ni� do 31 grudnia 2020 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania 

zostan� okre�lone w umowie. 

3. W trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca 

si� szczególn� uwag� na: 

1) wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami 

umowy stanowi�cej podstaw� przekazania dotacji, 

2) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporz�dzenie sprawozda� finansowych  

i merytorycznych, 

3) oszcz�dne i celowe wydatkowanie przyznanych �rodków finansowych. 

 

 

V. Termin składania ofert: 
 

1. Oferty nale�y składa� w zapiecz�towanych kopertach  osobi�cie lub za po�rednictwem 

poczty w sekretariacie Urz�du Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a, 21-505 Janów 

Podlaski z dopiskiem „Konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Sport”. 

2. Oferty  nale�y składa� na formularzu zgodnym ze wzorem okre�lonym w zał�czniku 

Nr 1 do Rozporz�dzenia Przewodnicz�cego Komitetu do spraw Po�ytku Publicznego 

z dnia 24 pa�dziernika 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 

dotycz�cych realizacji zada� publicznych oraz wzorów sprawozda� z wykonania tych 

zada� (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 

3. Zainteresowane podmioty uprawnione do otrzymania dotacji mog� składa� oferty  

w terminie do dnia 10 marca 2020 roku (decyduje data wpływu oferty do tutejszego 

Urz�du). 

4. Do oferty nale�y doł�czy�: 

1) kserokopi� aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru 

lub ewidencji, potwierdzon� za zgodno�� z oryginałem, 

2) kserokopi� statutu organizacji, po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem. 

 

VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru  
           ofert: 
 

1. Rozpatrzenie ofert nast�pi w ci�gu 3 dni od daty zako�czenia naboru w siedzibie 

Urz�du Gminy Janów Podlaski. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa 

powołana przez Wójta Gminy, w skład której wchodz� przedstawiciele organu 

wykonawczego Gminy jak równie� osoby wskazane przez organizacje pozarz�dowe 

lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, nie bior�ce udziału w konkursie. 

2. Odrzuceniu podlegaj� oferty:  

1) zło�one po terminie,  

2) na formularzach innych ni� wskazane w ogłoszeniu, 

3) niekompletne,  

4) dotycz�ce zadania nie obj�tego celami statutowymi organizacji,  

5) zło�one przez podmiot nieuprawniony,  

6) niedotycz�ce zada� wskazanych w ogłoszeniu.  

3. Oferty kompletne b�d� oceniane według nast�puj�cych kryteriów: 

1) ocena mo�liwo�ci zrealizowania zadania przez składaj�cego ofert�, 




