
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
 
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). 
 

WÓJT GMINY ŁOMAZY 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r. 
I. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadań w zakresie: 

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, 
sztuki twórców profesjonalnych i animatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych poprzez 
− podtrzymywanie tradycji narodowych, lokalnych oraz kulturowych, 
− organizację wydarzeń kulturowych w szczególności występów artystycznych, konkursów, wystaw, warsztatów 

twórczych. 
a) Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania  8000 zł. 
b) Termin realizacji zadania 2016 r. 
c) Gmina Łomazy w 2015 roku na ten cel przeznaczyła: 10 000 zł.  

II.  Termin złożenia ofert oraz warunki przystąpienia do konkursu: 
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym 

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

2. Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, które zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Łomazy i prowadzą 
działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 

3. Wymagany jest wkład finansowy własny podmiotu wnioskującego. 
4. Praca wolontariuszy stanowiąca wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) nie może 

przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania. 
5. W przypadku niezachowania wkładu finansowego i osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. 
6. Oferty należy składać w terminie do 21.03.2016 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy lub przesłać 

pod adres: Urząd Gminy Łomazy ul. Plac Jagielloński 27 21-532 Łomazy z dopiskiem „Konkurs 2016”. 
III. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonyw aniu wyboru oferty: 

1. Oferty zostaną rozpatrzone przez powołaną przez Wójta Gminy Łomazy Komisję Konkursową. 
2. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę: 
- ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę, 
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym wkładu własnego 

oferenta, 
- ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób które będą realizowały zadnia, 
- wysokość środków własnych lub pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania, 
-analiza i ocena realizacji zadań powierzonych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 
3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Łomazy. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy.  
5. Konkurs ma charakter otwarty. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Urzędu www.lomazy.pl i Biuletynu Informacji Publicznej www.lomazy.bip.lublin.pl.  Szczegółowe informacje na temat 
konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 0 83 341-70-03 lub w pokoju nr 14. 

IV. Zasady przyznawania dotacji: 
1. Zlecenie zadania w formie wsparcia i udzielenie dotacji następuje na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, późn. zm.). 

2. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty 
kalkulacji kosztów realizacji zadania.  

 
 
        WÓJT GMINY ŁOMAZY 
             JERZY CZYŻEWSKI 


