
Zarządzenie Nr 51/2016             
  Burmistrza Pasłęka              

z dnia 28 kwietnia 2016 r.            

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe działające na terenie Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 239), 
zarządzam co następuje:

§ 1 
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie 
współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

§ 2 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. 

§ 3 
Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 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).

§ 4 
Warunki konkursu oraz nazwy zadań publicznych zlecanych do realizacji określa załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 

Burmistrz Pasłęka     

dr Wiesław Śniecikowski



Załącznik do zarządzenia nr 51/16
 Burmistrza Pasłęka 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

BURMISTRZ PASŁĘKA
OGŁASZA KONKURS OFERT NA ZLECENIE ZADAŃ

ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
DZIAŁAJĄCYM NA TERENIE GMINY PASŁĘK

III EDYCJA 2016

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.     
Na realizację niżej wymienionego zadania przeznaczono w budżecie Miasta i Gminy Pasłęk 
środki w wysokości 6 000 zł: 

Priorytetowe  zadania  w  sferze: „Działalności  wspomagającej  rozwój  wspólnot  i
społeczności lokalnych”

Nazwa zadania: Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk

II. Zasady przyznawania dotacji 
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) oraz w uchwale Nr IX/83/15 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy na rok 
2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na
terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

III. Warunki i terminy realizacji zadań 
1. Organizacja pozarządowa powinna prowadzić działalność na terenie Gminy Pasłęk. 
2. Zadanie powinno w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji 
pozarządowej ubiegającej się o dotację.
3. Organizacja przystępująca do konkursu zapewni mieszkańcom Gminy Pasłęk możliwość 
nieodpłatnego korzystania z oferty wynikającej z realizacji zadania. 
4. Zadanie powinno być zrealizowane od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2016r. przez 
przedmiot składający ofertę.
5. Organizacja pozarządowa ubiegająca się o dotację na realizację zadania publicznego 
wspieranego z budżetu Gminy Pasłęk zobowiązana jest wnieść finansowy wkład własny
w wysokości minimum 10 % przyznanej dotacji.

IV. Termin i inne warunki składania ofert: 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub przesłać pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Pasłęku, pl. św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 19 maja 2016 roku do godz. 15.30 (decyduje termin doręczenia do 
adresata) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na zlecenie zadań 
organizacjom pozarządowym – 2016”
2. Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 



oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 nr 6, poz. 25). 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej 
Urzędu Miejskiego w Pasłęku. 
2. Wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od dnia ich publicznego otwarcia. 
3. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr IX/83/15 Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy na rok 
2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na 
terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
4. Komisja dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria: 
a) celowość realizacji określonego zadania publicznego,
b) możliwość realizacji zadania przez daną organizację, 
c) kalkulację kosztów realizacji zadania, 
d) wywiązywanie się z umów w latach poprzednich. 

VI. Informacje nt. zadań powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym w 
2015 roku:
1. Promocja gminy na arenie międzynarodowej – 9000 zł 
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich
rodzin - 24 760 zł 
3. Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami 65 000 zł 
4. Odtwarzanie zasobów pszczół w gminie Pasłęk – 4 000 zł 
5. Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Gminy Pasłęk – 10 610 zł 
6. Promocja miasta i obszarów wiejskich gminy Pasłęk – 6 000 zł 
7. Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez 
turystykę i krajoznawstwo – 10 000 zł 
8. Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i 
rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk – 5 000 zł 
9. Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych - 8000 zł 
10. Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez organizację 
przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych –23 410 zł 
11. Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk – 3000 zł 
12. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk – 
11 000 zł
13. Działania edukacyjne, kulturalne i społeczne na rzecz wzmocnienia pozycji mniejszości 
narodowych i grup etnicznych w życiu społecznym miasta i gminy Pasłęk – 12 000 zł 

VII. Postanowienia końcowe
1. Burmistrz Pasłęka zastrzega prawo unieważnienia konkursu w przypadku:
- braku ofert, 
- żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje 
umowa sporządzona w formie pisemnej pomiędzy Gminą Pasłęk a oferentem. 3. Zadanie 
winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 
zobowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 
4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu docelowymi 
podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Pasłęk. 
5. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we 



wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, 
komunikatach itp), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na 
banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Gminy 
Pasłęk. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie 
realizacji zadania. 


