ZARZĄDZENIE Nr 11/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
z dnia 10 stycznia 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta
i Gminy Prabuty na rok 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy
z organizacjami pozarządowymi i ochrony środowiska.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 30ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, ust. 2 i
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/278/2021 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami,
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty
w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, współpracy z organizacjami
pozarządowymi i ochrony środowiska, określone w ,,Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi
na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy
swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz
mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2022 roku.”
§ 2. Treść ogłoszenia stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
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§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi ds. Oświaty, Kultury, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 11/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
z dnia 10 stycznia 2022 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XLIII/278/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2021 r. w
sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami
socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami
sportowymi będącymi spółkami.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty
wraz z udzieleniem dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty
I.

Cel konkursu:

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie w formie wspierania lub powierzenia
projektów na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Prabuty określonych w ,,Rocznym
programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi
i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku
do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2022 roku.”
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II. Rodzaje zlecanych zadań publicznych:
1) w zakresie kultury:
a) Organizacja XIV konferencji popularno – naukowej ,,Świat Kresów” oraz rajdu
rowerowego ,,Pamięci Kresowian”.
Cel zadania: organizacja konferencji mającej na celu podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: Miasto i Gmina Prabuty
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. – 12.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 10.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
b)

a) Organizacja XXXI pleneru malarsko – rzeźbiarskiego w Rodowie.

Cel zadania: organizacja przedsięwzięcia artystycznego o charakterze lokalnym mającego
istotne znaczenie dla rozwoju kultury regionalnej oraz promocji w kraju i za granicą,
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. – 8.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 5.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
2) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a) Stworzenie warunków do rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Prabuty w roku
2022, w tym propagowanie i rozwój piłki nożnej w kategorii juniorów.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
 prowadzenie 2 drużyn piłki nożnej w kategorii juniorów,
 realizację zadań sportowych w postaci prowadzenia treningów, kursów i szkoleń,
 organizację zawodów i imprez sportowych, a także stwarzanie możliwości do udziału w
zawodach
i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje do tego powołane,
 tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu poprzez zapewnienie
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, urządzeń i sprzętu sportowego oraz materiałów
szkoleniowych,
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. - 78.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. - 78.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
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b) Propagowanie i rozwój szachów wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Prabuty w roku 2022.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: instytucje kultury i sportu w Mieście i Gminie Prabuty
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2021 r. – 0 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 4.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
c) Prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Prabuty w roku 2022.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
 tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania lekkiej atletyki poprzez zapewnienie
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, urządzeń i sprzętu sportowego oraz materiałów
szkoleniowych,
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. - 8.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 5.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
d) Propagowanie i rozwój piłki ręcznej dziewcząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty
w roku 2022.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
 tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania piłki ręcznej dziewcząt poprzez
zapewnienie
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, urządzeń i sprzętu sportowego oraz materiałów
szkoleniowych,
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. - 4.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 4.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
e) Propagowanie i rozwój piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Prabuty w roku 2022.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Miasta i Gminy Prabuty
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2021 r. – 3.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 3.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
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f) Propagowanie i rozwój piłki nożnej dzieci młodszych na terenie Miasta i Gminy Prabuty
w roku 2022.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
miejsce realizacji zadania: Miasto i Gmina Prabuty
- prowadzenie 1 drużyny piłki nożnej dzieci młodszych (klasy I-III szkoły podstawowej)
- prowadzenia treningów,
 organizację zawodów i imprez sportowych, a także stwarzanie możliwości do udziału w
zawodach
i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje do tego powołane.
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2021 r. – 6.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 5.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
g) Prowadzenie w okresie wakacyjnym szkółki rowerowej dla dzieci i młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Prabuty.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Miasta i Gminy Prabuty,
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2021 r. – 5.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 5.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
h) Propagowanie i rozwój piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Prabuty w roku 2022.
Cel zadania: Intensyfikacja działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe Miasta i Gminy Prabuty
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2021 r. – 3.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 3.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
2) w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a) ,, Działaj Lokalnie – inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych
w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego.”
Cel zadania: Działania na rzecz stwarzania warunków do podejmowania inicjatyw lokalnych.
Warunki realizacji zadania:
Miejsce realizacji zadania: Miasto i Gmina Prabuty
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2021 r. – 4.000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania w 2022 r. – 4.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.
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3) w zakresie ochrony środowiska:
a) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce ochrony owadów zapylających –
pszczołowatych.
Cel zadania: Edukacja ekologiczna mieszkańców. Intensyfikacja działań na rzecz
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży .
Warunki realizacji zadania:
- miejsce realizacji zadania: szkoły podstawowe i przedszkola w Mieście i Gminie Prabuty
- przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych
funkcjonujących
w Mieście i Gminie Prabuty o tematyce ochrony owadów zapylających
– pszczołowatych.
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2021 r. – 2. 000 zł
Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania w 2022 r. – 3.000 zł
Planowany termin realizacji zadania: luty – grudzień 2022 r.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn.
zm.).
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, o
których mowa w art. 3, ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn.
zm.)
IV.

Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) na
podstawie otrzymanej oferty złożonej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 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).
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1. Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku
zmiany wysokości dotacji na realizację zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest
do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w ciągu 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Nie dostarczenie korekty w ciągu 7 dni od
podania oficjalnych wyników konkursu traktowane będzie jako rezygnację z dotacji.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
po zapoznaniu się z materiałem pomocniczym przedstawionym przez Komisję
powołaną do rozpatrzenia ofert konkursowych.
4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
V. Termin i warunki realizacji zadań:
a) termin realizacji zadania określa umowa podpisana pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty ,
a organizacją pozarządowa wyłonioną w drodze konkursu.
b) w kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego wspieranego lub powierzanego
organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione określone w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnioskować o pokrycie kosztów
administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zleconego zadania publicznego
w wysokości do 10% kwoty dotacji,
c) udział środków własnych w kosztach realizacji wspieranego przez Miasto i Gminę Prabuty
zadania publicznego nie może być mniejszy niż 15% całkowitego budżetu zadania w tym,
wkład własny w postaci pracy wolontariuszy w łącznej wysokości do 10% kosztów realizacji
zadania publicznego.
d)

dotacja nie będzie udzielana na:






zakup gruntów,
działalność gospodarczą,
działalność polityczną,
pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
realizację inwestycji.

e) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu
realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenie w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta i
Gminy Prabuty. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Dotowany
podmiot zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu po
uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
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f) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów
określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.
Przesunięcie uznaje się za dozwolone, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej
niż o 10%, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy.
g) Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać
w sposób czytelny informację o tym, że realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu
Miasta i Gminy Prabuty. Informacja wraz z herbem lub logiem gminy powinna być zawarta
w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych,
na stronie zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru realizacji zadania przez ustną
informację kierowaną do odbiorców, iż „Zadanie (nazwa zadania) jest realizowane dzięki
dofinansowaniu z budżetu Miasta i Gminy Prabuty”.
VI. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w
otwartym konkursie ofert.
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej określa § 14. Rozdziału V Nr
XLIII/278/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie:
uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami
akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi
spółkami. Treść Uchwały jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Prabuty pod adresem: www.prabuty.pl .
VII. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik 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).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Konkurs na realizację zadań
pożytku publicznego w zakresie ...” w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,
ul. Kwidzyńska 2 (parter) w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 15.00. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta i Gminy
Prabuty. Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w terminie 14 dni licząc od daty otwarcia ofert.
VIII. Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i
Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, w pok. nr 22 lub 30 (III p) lub telefonicznie pod numerem
55 246 07 32 lub 55 262 41 53.
O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od daty
zakończenia postępowania konkursowego. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie
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Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.prabuty.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu
ofert w całości lub części, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia
konkursu.
Burmistrz
Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc
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