
 
 

Zarządzenie Nr 16/2018 

Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia 5 grudnia 2018r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), w szczególności: 

1) działania  edukacyjne  i  profilaktyczne  z  zakresu ochrony zdrowia; 
2) usługi  pielęgnacyjne,  opiekuńcze  i  rehabilitacyjne skierowane do osób chorych  

i starszych; 
3) działania  zmierzające  do  poprawy  jakości  opieki nad  osobami  przewlekle   

i  nieuleczalnie chorymi; 
4) promocja zdrowego, aktywnego  stylu życia; 
5) promocja idei honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, itp.;  
6) upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy 

w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

 
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Strzelcach Opolskich, w Biuletynie Informacji Publicznej i w zakładce „organizacje 
pozarządowe” w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
 

Burmistrz Strzelec Opolskich 
 
 

 Tadeusz Goc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik  do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 5 grudnia 2018r.  w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
 

 
O G Ł O S Z E N I E  O  O T W A R T Y M  K O N K U R S I E  O F E R T  

 

BURMISTRZ 
STRZELEC OPOLSKICH 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały  
Nr LII/432/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 

OGŁASZA 
OTWARTY KONKURS OFERT 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.). 

I. Rodzaj zadania 

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), 
w szczególności: 
 działania  edukacyjne  i  profilaktyczne  z  zakresu ochrony zdrowia; 
 usługi  pielęgnacyjne,  opiekuńcze  i  rehabilitacyjne skierowane do osób chorych  

i starszych; 
 działania  zmierzające  do  poprawy  jakości  opieki nad  osobami  przewlekle   

i  nieuleczalnie chorymi; 
 promocja zdrowego, aktywnego  stylu życia; 
 promocja idei honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, itp.;  
 upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 
1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy,  
które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem oraz 
zamierzają realizować zadanie opisane w ofercie na terenie Gminy Strzelce 
Opolskie na rzecz jej mieszkańców.  

2. Oferent musi posiadać możliwości kadrowe, organizacyjne, rzeczowe, odpowiednie 
doświadczenie niezbędne do realizacji zadania opisanego w ofercie oraz 
odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

 
 



 
 

3. Gmina Strzelce Opolskie zachęca oferentów do włączania  - w ramach realizacji 
ww. zadania  – innych celów/działań, o których mowa w § 5 Programu współpracy 
Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

1. Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych na realizację zadania 
objętego konkursem wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 
00/100) 

2. Wymagany wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości całego 
zadania (środki finansowe, wkład osobowy, wkład rzeczowy). 

III. Zasady przyznawania dotacji 

1. Gmina Strzelce Opolskie przyznaje dotacje celowe na realizację zadania  
na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie 
umowy. 

2. Dotacje będą przekazywane w terminach szczegółowo uzgodnionych przez strony 
umowy. 

3. W przypadku dotacji przekazywanych w transzach, przekazanie kolejnej transzy 
nastąpi po przyjęciu rozliczenia z wydatkowania transzy poprzedniej przez 
Burmistrza Strzelec Opolskich. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy (tj. nie wcześniej niż  
od dnia  14  stycznia 2019r.) do dnia 30 listopada 2019r.  

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą 
umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa 
liczba mieszkańców Gminy Strzelce Opolskie.  

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie  
na wykonanie zadania publicznego.  

 

V. Termin i warunki składania ofert 

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać lub złożyć   
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2019r. w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Pl. Myśliwca 1  w  zamkniętej kopercie  
z dopiskiem „konkurs ochrona zdrowia” oraz podaniem pełnej nazwy 
  



 
 
Podmiotu występującego o dotację. O zachowaniu terminu decyduje  
data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. 

2. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1  
do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) oraz zawierać informacje,  
o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

3. Koszty przygotowania  oferty ponosi oferent. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert  
oraz termin dokonania wyboru ofert     

1. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Strzelec Opolskich zaopiniuje 
złożone oferty na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej określonych 
w Zarządzeniu Nr 111/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 25 maja 2018r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych powoływanych 
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Złożenie oferty o środki finansowe z budżetu Gminy Strzelce Opolskie  
nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również środków w wysokości, o którą 
występuje oferent.  

3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana oferent może 
negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować  
z jego realizacji.  

4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana oferent 
zobowiązany jest do korekty kosztorysu, opisu poszczególnych działań  
i harmonogramu realizacji zadań w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma 
informującego o wysokości przyznanej dotacji. Niedokonanie ww. korekty jest 
jednoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Strzelec Opolskich  
na wniosek Komisji Konkursowej. 

6. Od decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nie przysługuje odwołanie. 
7. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać 

uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.  
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 stycznia 2019r.  
9. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Miejskiego Pl. Myśliwca 1, oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej i w zakładce „organizacje pozarządowe” w miejskim serwisie 
internetowym www.strzelceopolskie.pl.  

VII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego 

rodzaju i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  



 
 
 

1. W roku 2018 na realizację zadania przekazano organizacji pozarządowej kwotę 
80.000,00 zł. 

2. W roku 2017 na realizację zadania przekazano organizacjom pozarządowym kwotę 
80.000,00 zł. 

VIII. Wymagane załączniki 

Wymagane załączniki:  
1) oświadczenie poświadczające spełnienie warunków, o których mowa w tytule  

I ust. 2 
2) kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem –  

w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

 
 
UWAGI: 
 

Jeśli jest inny sposób reprezentacji oferenta niż wynikający z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego rejestru wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta. 
 
Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert zostanie przeprowadzona na podstawie 
kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 111/2018 Burmistrza Strzelec  Opolskich  
z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji 
konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert  
na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Ogłoszenie o konkursie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Strzelcach Opolskich oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i w zakładce 
„organizacje pozarządowe” w miejskim serwisie internetowym www.strzelceopolskie.pl.  
 
Informacje na temat konkursu: tel. 77 404 93 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


