
ZARZĄDZENIE NR 1/2023 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 

  z dnia 2 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań 
z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające cele operacyjne Narodowego Programu 
Zdrowia 

  

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 )  

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zarządza, co następuje 

 
§ 1. 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia 
publicznego, którego tryb  i zasady określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 
§2. 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert należy wywiesić na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 
Małopolskim oraz umieścić na stronach internetowych www.sedziszow-mlp.pl 
i www.bip.sedziszow-mlp.pl  w terminie do 3 stycznia 2023 r. 
 

§ 3 
Skład Komisji Konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem. 
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sędziszowie Małopolskim. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 

 
BURMISTRZ 

SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 

(-) mgr Bogusław Kmieć 
 

 

 

 

 

http://www.sedziszow-mlp.pl/
http://www.bip.sedziszow-mlp.pl/


Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 
Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego 

z dnia 2 stycznia 2023 r.  
 
 
 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 
z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1 

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku niżej wymienionych 
zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego uwzględniające cele operacyjne  

Narodowego Programu Zdrowia 
 
 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2023 r. na ich realizację. 
 

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z wyjątkiem piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego 
w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 211.000 zł. 

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, organizacja wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholizmu – 2.000 zł 

 
II. Termin i warunki realizacji zadania. 
 

1. Zadania wymienione w punkcie I realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy do 
dnia 31.12.2023 r. Zadania objęte ofertą musza być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy 
Sędziszów Małopolski. 

2. Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania. 

3. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa  
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ), których cele statutowe lub przedmiot 
działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 
2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) spełniające 
kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

4. Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji zadań, o których mowa w punkcie I ogłoszenia  
i może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu: 

a) zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych; 

b) zakupu wody mineralnej; 

c) wynagrodzenia kadry szkoleniowej; 

d) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych podczas realizacji zajęć. 

e) koszty obsługi administracyjnej związane z realizacją zleconego zadania. 
5. Ze środków finansowych otrzymanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być 

finansowane lub dofinansowane: 
a) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na oferenta; 

b) pokrywanie deficytu działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie; 

c) koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie 
dotacji; 

d) wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu); 

e) zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, 
kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; 

f) wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród pieniężnych. 



6. Wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania w formie wkładu osobowego lub 
rzeczowego nie może być niższy niż 10 % udzielonej dotacji. 

7. Sposób kontroli wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostanie określony  
w zawartej z oferentem umowie. 
 

III. Kryteria oceny ofert. 
1. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. Przy ocenie oferty pod względem formalnym będą brane pod uwagę: 

a) zgodność statusu prawnego oferenta z ogłoszeniem konkursu; 

b) kompletność oferty; 

c) terminowość nadesłania oferty; 

d) złożenie oferty na wymaganym formularzu oferty. 

3. Przy ocenie i analizie oferty pod względem merytorycznym komisja ocenia następujące 
kategorie: 

a) zgodność merytoryczna oferty z ogłoszonym zadaniem: 0-10-pkt.; 

b) jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy, innowacyjność zadania: 0-10-pkt.; 

c) dotychczasowa współpraca z Gminą (w tym poprawność rozliczonych dotacji): 0-10-pkt.; 

d) doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań: 0-10-pkt.; 

e) posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-10-pkt., 

f) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania: 0-10-pkt.; 

g) liczebność i charakterystyka odbiorców/beneficjentów zadania: 0-10-pkt.; 

4. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. 

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

6. Oferty, które przy ocenie merytorycznej otrzymały mniej niż 35 pkt., nie otrzymują pozytywnej 
rekomendacji komisji. 

7. Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz 
Sędziszowa Małopolskiego. 

8. Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż 
oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić Burmistrza 
Sędziszowa Małopolskiego o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu 
ofert. 

9. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca w terminie 
wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 
Małopolskim dokonuje aktualizacji finansowej oferty. 

10. Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i oferent podejmuje się realizacji 
zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania określonego w ofercie. 

 
IV. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim ul. Rynek 1, 39-120 
Sędziszów Małopolski (pokój nr 9 – biuro obsługi klienta) 

2. Termin składania ofert: 24 stycznia 2023 r. do godz. 15:30 (wtorek) 

3. W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego. 
 
V. Termin rozstrzygnięcia ofert. 

Wybór ofert do powierzenia realizacji zadania nastąpi w terminie do dnia 9 lutego 2023 r.  
z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny. 

 
VI. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert. 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim do 
dnia 9 lutego 2023 r. 

 



VII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w terminie  
7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. VI. 
Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego w wyniku rozpatrzenia odwołania może: 
a) powierzyć realizację zadania; 

b) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie, po zaakceptowaniu których przez oferenta, 
powierzy mu realizację zadania; 

c) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi. 
 
VIII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty. 

Do oferty należy załączyć: 
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym 

podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących; 

2) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono 
niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych; 

3) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę  
o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi 
oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który 
zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania 
rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym; 

5) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, 
że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym 
zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł. 

 
IX. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz 
możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zastrzega sobie możliwość: 
1) odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert. 

2) przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
 
X. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt VIII. 

1. Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. VIII należy złożyć w formie pisemnej na 
wzorze formularza oferty stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zaklejonej 
kopercie z opisem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia 
publicznego”, w terminie i miejscu określonym w punkcie IV. 

2. Wzór formularza oferty jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. 

3. Wzór formularza oferty oraz załączniki (wzory oświadczeń) można pobrać ze strony http:// 
https://sedziszow-mlp.pl/oswiata-kultura-zdrowie/organizacje-pozarzadowe/pliki-do-
pobrania 

 
XI. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań. 

1. Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem. 

2. Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań określone zostaną  
w zawartej z oferentem umowie. 

 
 

BURMISTRZ 
SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO 

(-) mgr Bogusław Kmieć 
 


