
Wójt  Gminy Stara Biała 
 

działając na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 
poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 191/XXV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia  
28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok 

ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym, w tym: promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego 
oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku 

 
Rodzaj zadania: 
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Stara Biała, w tym 
promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w 
życiu społecznym. 
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania – 8 000 zł. 
 
 
Zasady przyznawania dotacji: 
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy: 
- ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
   (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.); 
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm.). 
 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające na rzecz osób w wieku 
emerytalnym organizacje pozarządowe, którymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w 
tym fundacje i stowarzyszenia,  w rozumieniu  art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.  Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr. 6,  poz. 25). 

3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację 
zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu 
konkursowym. 

 
Termin i warunki realizacji zadania: 

Termin i warunki realizacji zadania określone będą w odpowiedniej umowie. Wzór 
umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r., poz. 25). 
 
Termin i miejsce składania ofert: 
Wyznacza się termin składania ofert do dnia 22.07.2014 r. 
Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs 
ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: 
aktywizacja społeczna osób starszych w 2014 roku” w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok.  
Nr 13 lub za pośrednictwem poczty na adres:  
Urząd Gminy Stara Biała,  
ul. Jana Kazimierza 1,  
09-411 Biała 



 
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty 
Wybór ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty jej złożenia. 
Nie będą rozpatrywane oferty: 

• Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, 
• Złożone po terminie, 
• Niekompletne, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu 

składającego ofertę, 
• Złożone przez podmioty nieuprawnione, 
• Dotyczące zadań nie ujętych w niniejszym ogłoszeniu. 

 
Przy wyborze oferty ocenie podlegać będą: 

� Znaczenie zadania dla Gminy Stara Biała, 
� Zgodność oferty z celem publicznym, 
� Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania, 
� Wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania, 
� Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
� Możliwość realizacji zadania przez oferenta, 
� Analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim 

z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji. 
 
Informacji udziela Pani Agnieszka Śmigrocka, tel. (24)366-87-11 
Wzór oferty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała  
www.starabiala.pl 
 
Biała, 1 lipiec 2014 r. 
 


