
Burmistrz 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

na podstawie art. 13 w zawiązku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

ogłasza 
otwarty  konkurs  ofert  na  wykonanie  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych 

i pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu przyznanie dotacji na realizację niżej 

wymienionych zadań:

1. Zadanie: „Organizacja wycieczki integracyjnej na przełomie czerwca i lipca 2008r. dla 

dzieci,  młodzieży i  osób dorosłych  niepełnosprawnych  z  osobami  pełnosprawnymi 

mającymi trudne warunki materialne.” 

Zadanie  obejmuje  powierzenie  prowadzenia  działań  przyczyniających  się  do 

likwidacji barier między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, polegających na:

- tworzeniu  warunków  do  pełnego  fizycznego  i  osobowego  rozwoju  osób 

niepełnosprawnych,

- działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, poprzez poznanie pięknych 

zakątków naszego kraju,

- rehabilitacja - poprzez hipoterapię sfery ruchowej,

- sposób promocji projektu i grantodawcy. 

      Przewidywana      wartość    dotacji    na    realizację   zadania    objętego    konkursem 

      wynosi  4.000 zł   

      Składane oferty   powinny prezentować zadanie, którego realizacja  rozpocznie  się  po

      zakończeniu roku szkolnego i zakończy najpóźniej do dnia 31 lipca 2008r. 

      Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:

1) zgodność zakresu rzeczowego oferty z zakresem wynikającym z ogłoszonego 

konkursu,

2) posiadane przez podmiot składający ofertę odpowiedniego doświadczenia oraz 

potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego,



3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi 

podmiotu składającego ofertę,

4) doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub 

podobnego projektu,

5) koszty realizacji zadania, 

6) sposób promocji projektu i grantodawcy. 

2. Zadanie: „Organizacja festynu historycznego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń 

Chełmiński w miesiącu wrześniu 2008r.”           

Realizacja zadania obejmować będzie:

- prezentację  kultury  plebejskiej,  mieszczańskiej  i  rycerskiej  z  okresu 

średniowiecza.

            Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania  wynosi  4.000 zł. 

            Składane oferty powinny prezentować zadanie, którego realizacja  będzie  w  miesiącu 

            wrześniu 2008r. 

            Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) koszty realizacji zadania,

2) prowadzenie działalności o podobnym charakterze,

3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi 

podmiotu składającego ofertę,

4) sposób promocji projektu i grantodawcy. 

3. Zadanie: „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń 

Chełmiński w okresie wakacji letnich.”

Realizacja  zadania  obejmowała  będzie  powierzenie  wykonywania  następujących 

czynności: 

- gry, zabawy, konkursy z treściami edukacyjnymi związanymi z promocją miasta i 

jego zabytków. 

            Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania wynosi 2.000 zł. 

            Składane oferty powinny prezentować  konkretne  przedsięwzięcia, których  realizacja 

            nastąpi w okresie wakacji letnich. 

            Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę:
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                     1)   zgodność    zakresu    rzeczowego    oferty    z    zakresem   wynikającym    z 

                           ogłoszonego konkursu,

2) zgodność  oferty  ze  statutem  i  innymi  dokumentami  źródłowymi 

dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,

3) koszty realizacji zadania, 

4) sposób promocji projektu i grantodawcy.

4. Zadanie: „Organizacja dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński pokazów 

umiejętności  kulinarnych  i  reprezentacja  w  tym  zakresie  gminy  na  zewnątrz  oraz 

wspieranie profilaktyki zdrowotnej kobiet.”

Realizacja zadania obejmowała będzie:

- współpracę na szkoleniach edukacyjnych poprzez połączenie wiedzy kulinarnej z 

praktyką,

- reprezentację  nabytej  wiedzy kulinarnej  na zewnątrz  we współpracy z  innymi 

samorządami na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, 

- organizowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej kobiet. 

Przedmiotowa  wartość  dotacji  na  realizację  zadania  objętego  konkursem 

wynosi 6.500 zł. 

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność  zakresu  rzeczowego  oferty  z  zakresem  wynikającym  z 

ogłoszonego konkursu,

2) rodzaj proponowanych zajęć,

3) koszty realizacji zadania,

4) wysokość wkładu własnego,

5) inne źródła finansowania,

6) doświadczenia  podmiotu  składającego  ofertę  w  realizacji  podobnego 

projektu,

7) sposób promocji projektu i grantodawcy. 

5. Zadanie:  „Wspieranie  działań  integracyjnych  dla  mieszkańców  z  terenu  miasta  i 

gminy Radzyń Chełmiński.”
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 Realizacja zadania obejmowała będzie:

- organizację wyjazdów turystyczno-edukacyjnych,

- organizację zajęć integracyjnych dla lokalnej społeczności  w tym pogawędek, 

wieczorków,  promocji  i  upowszechnianie  kultury  kulinarnej  połączonej  z 

dekoracją w zakresie florystyki i rękodzieła artystycznego. 

             Przewidywana     wartość    dotacji    na    realizację     zadania    objętego  konkursem 

             wynosi  8.500 zł. 

             Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność  zakresu  rzeczowego  oferty  z  zakresem  wynikającym  z 

ogłoszonego konkursu,

2) rodzaj proponowanych zajęć, 

3) koszty realizacji zadań, 

4) wysokość wkładu własnego,

5) inne źródła finansowania,

6) zgodność  oferty  ze  statutem  i  innymi  dokumentami  źródłowymi 

dotyczącymi podmiotu składającego ofertę,

7) sposób promocji projektu i grantodawcy. 

Zasady przyznania dotacji:

1. Dotacja  na  powyższe  zadania  obejmuje  wyłącznie  organizacje  mające  siedzibę  i 

działające na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2. Oferty na zadnia powinny zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3) informację  o  wcześniejszej  działalności  podmiotu  składającego  ofertę  w 

zakresie, którego dotyczy zadanie,

4) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania,

6) inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,

7) inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty. 
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3. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku 

oferent  może  negocjować  zmniejszenie  zakresu  rzeczowego  zadania  lub  wycofać 

ofertę. 

4. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  przyznaje  dotację  na  realizację  oferty  wyłonionej  w 

konkursie w trybie indywidualnych decyzji. 

5. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  podmioty,  które  nieprawidłowo   wykonały 

zlecone  lub  powierzone  zadania  lub  nieprawidłowo rozliczyły  dotację  ze  środków 

budżetu gminy w roku ubiegłym. 

6. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  może  odmówić  podmiotowi  wyłonionemu  w  drodze 

konkursu  przyznania  dotacji  i  podpisania  umowy w przypadku,  gdy okaże  się,  że 

rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, 

gdy  podmiot  utraci  zdolność  do  czynności  prawnych  lub  zostaną  ujawnione 

okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

7. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 03.06.2008r. do godz. 1515 

w  sekretariacie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Radzyniu  Chełmińskim  (pokój  Nr  1). 

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r., Nr 264, 

poz.  2207)  i  powinna  zawierać:  dane  podmiotu  składającego  ofertę,  opis  zadania, 

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje 

dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie. Wzór oferty można pobrać pod 

adresem  internetowym:  bip.radzynchelminski.pl  lub  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy 

(pokój  Nr  1).  Do  oferty  należy  dołączyć  ponadto:  sprawozdanie  merytoryczne 

i finansowe z działalności podmiotu za 2007r. (w przypadku krótszej działalności niż 

1 rok – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub  innego  rejestru,  obowiązujący  statut  organizacji  podpisany  przez  osoby 

reprezentujące organizację. 

Rozpatrywane  będą  wyłącznie  oferty  kompletne,  złożone  na  obowiązującym 

formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.06.2008r. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Radzyniu  Chełmińskim  w  terminie  5  dni  od  dnia 

zakończenia postępowania konkursowego. 
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Na podstawie  art.  13 ust.  2  pkt.  7  ustawy o działalności  pożytku  publicznego i  o 

wolontariacie podaje się informację o zrealizowanym przez organ w roku poprzednim 

zadaniu publicznym tego samego rodzaju wymienionego wyżej i związanymi z nim 

kosztami: 

1) Zadanie: „Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych  z  osobami  pełnosprawnymi  mającymi  trudne  warunki 

materialne w okresie wakacyjnym 2007r.”

Zadanie zrealizowano – wysokość środków publicznych przeznaczonych na 

powierzenie realizacji zadania 4.000 zł. 
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