
ZARZĄDZENIE NR 263/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1648) Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje: 

§ 1. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2014 rok 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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Załącznik Nr 1 

do zarządzenia Nr 263/2014 

Wójta Gminy  Świerczów 

                                                                                          z dnia 2 stycznia 2014 r. 

 

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

DOCHODY BUDŻETOWE 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

Kwota w zł 

1 2 3 4 5 

750 75011  Dochody bieżące 34.785 

   W tym:  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

34.785 

Rozdział  75011 – urzędy wojewódzkie 34.785 

Dział  750 - Administracja publiczna 34.785 

751 75101  Dochody bieżące 629 

   W tym:  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

629 

Rozdział  75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

629 

Dział  751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa  

629 

752 75212  Dochody bieżące 600 

   W tym:  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

600 

Rozdział  75212 – pozostałe wydatki obronne 600 

Dział 752 – Obrona narodowa 600 

852 85212  Dochody bieżące 960.000 

   W tym:  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

960.000 

Rozdział  85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

960.000 

852 85213  Dochody bieżące 2.000 

   W tym:  

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie 

2.000 
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Rozdział  85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

2.000 

Dział 852 – Pomoc społeczna 962.000 

RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE 998.014 

WYDATKI BUDŻETOWE 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan 

kwota w zł 

1 2 3 4 

750 75011 Wydatki bieżące 34.785 

  w tym:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.691,07 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.637,01 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.531,99 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.841,50 

4120 Składki na Fundusz Pracy 680,57 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.093,93 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

1.093,93 

Rozdział – 75011 – Urzędy wojewódzkie 34.785 

Dział 750 – Administracja publiczna  34.785 

751 75101 Wydatki bieżące 629 

  w tym:  

  Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 629 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 629 

Rozdział  75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa 

629 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa 

629 

752 75212 Wydatki bieżące 600 

  w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600 

4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

600 

Rozdział  75212 - pozostałe wydatki obronne 600 

Dział 752 – Obrona narodowa 600 

852 85212 Wydatki bieżące 960.000 

  w tym:  

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.889,73 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.617,80 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.474,88 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22.035,28 

4120 Składki na Fundusz Pracy 761,77 

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.093,93 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

1.093,93 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 905.016,34 

3110 Świadczenia społeczne 905.016,34 

Rozdział  85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

960.000 

852 85213 Wydatki bieżące 2.000 

  w tym:  

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000 
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4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000 

Rozdział  85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 

2.000 

Dział 852 – Pomoc  społeczna  962.000 

RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 998.014 
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 263/2014 

Wójta Gminy  Świerczów 

z dnia 2 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  

 

 

 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota planu 

w zł 

750 75011 2350 Dochody budżetu państwa związane z 

realizacją zadań  zlecanych jednostkom 

samorządu terytorialnego 

88 

Rozdział 75011 –urzędy wojewódzkie 88 

Dział 750 – Administracja publiczna  88 

852 85212 2350 Dochody budżetu państwa związane z 

realizacją zadań zleconych jednostkom 

samorządu terytorialnego 

21.000 

Rozdział  85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne               i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

21.000 

Dział 852 – Pomoc społeczna 21.000 

RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE 21.088 
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ZARZĄDZENIE NR 264/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 7 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Pana Cezarego Zając Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bąkowicach  do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana Cezarego Zając Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bąkowicach do zaciągania  
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 265/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 7 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Pani Teresy Andruszków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 
rok budżetowy

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią  Teresę Andruszków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie do zaciągania  
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 266/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 7 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Pani Ireny Wilk Dyrektora Przedszkola w Świerczowie do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia  

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią  Irenę Wilk  Dyrektora Przedszkola w Świerczowie do zaciągania  zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia  
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 267/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 7 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Pani Marii Żołnowskiej Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie do 
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 
rok budżetowy

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią  Marię Żołnowską  Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie do zaciągania  
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 268/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 7 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Pani Marii Bednarz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świerczowie  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy Świerczów zarządza co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią  Marię Bednarz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie 
do zaciągania  zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia  ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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ZARZĄDZENIE NR 269/2014                               
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 8 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2014 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Świerczów

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., 
poz.594 ze zm.) w związku z art.70 a ust. 2a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. 
Nr.97, poz.674 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 
2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego  nauczycieli pomiędzy 
budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów , ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002r. Nr46 poz.430) 
w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się na rok 2014 : Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną 
kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe   lub zakłady kształcenia  nauczycieli - 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do: 

1) realizacji przedmiotowego planu oraz zapoznania nauczycieli z jego treścią , 

2) złożenia sprawozdania z realizacji przedmiotowego planu do dnia 31 marca 2015 roku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 269 /2014 r.                    

              
                                                                                   Wójta Gminy Świerczów 

 

                                                                                    z dnia  8 stycznia 2014 r.  

PLAN  
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe lub zakłady 
kształcenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Świerczów w 2014 roku   

§ 1 

 
Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów placówek oświatowych, przygotowanych z 
uwzględnieniem wieloletniego planu w zakresie potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, w 
poszczególnych placówkach, ustala się na rok 2014 plan dofinansowania form doskonalenia 
nauczycieli zatrudnionych w  Gminie Świerczów. 
  

§2 
 

1. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli na rok 2014 wynosi 19.271,39 zł.  

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. l dzieli się w następujący sposób:  
1) 50% środków finansowych - przeznacza się na dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz inne instytucje 
uprawnione do prowadzenia kształcenia;  

2) 50% środków finansowych - przeznacza się na organizację wszelkich form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szczególności: szkoleń, seminariów, warsztatów metodycznych i 
przedmiotowych, konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska 
kierownicze, szkolenie rad pedagogicznych oraz przygotowanie i zakup materiałów 
szkoleniowych i informacyjnych, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy doskonalące oraz 
inne formy doskonalenia zawodowego w tym koszty przejazdów nauczycieli, skierowanych 
przez dyrektora placówki 

 
§ 3 

 
Dysponentem środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o 
których mowa § 2 ust.2  jest Dyrektor placówki  

.  
§4 
 

Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w §2 ust.1  
dzieli się pomiędzy poszczególne szkoły proporcjonalnie do wynagrodzenia osobowego 
nauczycieli, zatrudnionych w danej szkole co przedstawia poniższa tabela:  

 
Lp. Nazwa placówki oświatowej Wysokość środków 

finansowych w zł 

 1 Publiczne Gimnazjum w Świerczowie  

  6.767,02 zł  

 2 Szkoła Podstawowa im. St. Moniuszki w Bąkowicach   

  4.904,93 zł  

 3 Szkoła Podstawowa im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie  

  5.341,57 zł  

4 Przedszkole w Świerczowie    2.257,87 zł 

                                         Razem  19.271,39 zł 
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§ 5 
 

 Ustala się na rok 2014 r. maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie,  

  pobierane przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości  50%   

  kwoty opłaty za kształcenie  w ciągu roku budżetowego. 

 
§ 6 

  
l. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. l, obejmuje się w pierwszej kolejności: 
        

   1) studia podyplomowe, studia wyższe i kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do  

       nauczania drugiego lub kolejnego przedmiotu;  

   2) studia uzupełniające  dla licencjatów;   

   .  

2. W 2014 r. pierwszeństwo w przyznawaniu dofinansowania dopłat do czesnego mają     

nauczyciele, którzy uzupełniają lub podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami 

edukacyjnymi i kadrowymi szkoły lub przedszkola, a w szczególności  w specjalnościach takich 

jak:  

 * doradztwo zawodowe;   

 * diagnoza i terapia pedagogiczna                                                                

 * bibliotekarstwo                                    

 *  wychowanie fizyczne 

 * muzyka, plastyka                           

 * wychowanie do życia w rodzinie 

 * logopedia przedszkolna i szkolna 

 * język angielski 

 
§7 

 
Świadczenie dopłaty do czesnego obejmuje nauczycieli, dla których dana placówka jest głównym 
miejscem pracy. 

§8 
 

Nauczycielowi, który otrzyma dofinansowanie do czesnego pobieranego przez szkoły  wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli nie przysługuje dofinansowanie kosztów przejazdów, 
zakwaterowania i wyżywienia. 
                                                                 

§9 
 

1. Dofinansowanie może nastąpić na podstawie zawartej umowy Dyrektora z nauczycielem. 
Do umowy nauczyciel załącza aktualne zaświadczenie z uczelni lub zakładu kształcenia, 
potwierdzające fakt kontynuowania nauki na określonym kierunku oraz potwierdzoną kopię 
opłat czesnego. 

2. Dofinansowanie kształcenia dyrektora placówki oświatowej następuje na wniosek 
dyrektora, kierowany do rozpatrzenia przez Wójta Gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik 
do niniejszego planu. 

 
§10 

 
Nauczyciel kontynuujący naukę jednocześnie na dwóch kierunkach może ubiegać się o 
dofinansowanie tylko na jeden kierunek studiów w roku budżetowym. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach wynikających z Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego 
Nauczycieli i z braku chętnych nauczycieli, może otrzymać dofinansowanie o którym mowa w §5 
niniejszego planu. 
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§11 

 
Ze środków funduszu nie dofinansowuje się indywidualnych form doskonalenia zawodowego, 
bezpośrednio związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 
 
 
. 
 

§12 
 

Zmiana planu może nastąpić w takim samym trybie jak jego wprowadzenie 
 
                                                              
 
  Plan opracowano w porozumieniu: 
 
1. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Świerczowie  
 
2.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkowicach 
 
 3.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
 
4.  Dyrektor Przedszkola w Świerczowie  
  

 5.  Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Namysłowie 
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ZARZĄDZENIE NR 276/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 23 STYCZNIA 2014 R.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 
1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), w związku z art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy 
Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 grudnia 2013 roku 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, zarządzam co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe 
w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 276/2014 

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 23 stycznia 2014 r. 

  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza 

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych 

w 2014 roku przez organizacje pozarządowe w sferze: 

A. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Świerczów z wyłączeniem 

sportu szkolnego. 

B.  Współzawodnictwo szkół oraz aktywizacja środowisk młodzieżowych i dorosłych w zakresie 

sportu 

I. Rodzaj zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

 1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegające w szczególności na: 

 - uczestnictwie zawodników w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, 

 - podnoszeniu poziomu sportowego zawodników poprzez systematyczną pracę szkoleniowo - 

wychowawczą i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, 

 - organizowaniu imprez i zawodów sportowych na terenie gminy, 

 - organizowaniu zajęć i imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców gminy, 

 - propagowaniu kultury fizycznej w środowisku wiejskim gminy. 

- prowadzeniu systemu rozgrywek międzyszkolnych na zasadach współzawodnictwa sportowego w 

różnych dyscyplinach sportowych, propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych  aktywności 

ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja zawodów w różnych dyscyplinach 

sportowych. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2014 roku wynoszą: 

 - na zadanie opisane w punkcie A – 55.000,00 zł, 

 - na zadania opisane w punkcie B -    5.000,00 zł. 

 2. W 2013 roku na realizację zadań przekazano organizacjom pozarządowym prowadzącym 

działalność w sferze kultury fizycznej kwotę 60.000 zł (zadanie A – 60.000 zł, zadanie B – 0,00 zł) 
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III. Zasady przyznawania dotacji: 

 1. Dotacje na realizację zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać 

podmioty, o których mowa w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

 2. Podmioty określone w punkcie 1  mogą otrzymać dotację na realizację zadania po złożeniu oferty 

wg wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 

2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

 3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz 

rozporządzeń wydanych na jej podstawie. 

 4. Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje 

z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów. 

 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku 

oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 

 6. Wójt Gminy może: 

 - odwołać konkurs bez podania przyczyny, 

 - przesunąć termin składania ofert, 

 - dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań: 

 1. Zadania powinny być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 roku. 

 2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz 

z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach. 

V. Termin i sposób składania ofert: 

1. Oferty dotyczące powierzenia lub wspierania realizacji publicznych zadań gminy w ww. zakresach 

należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do dnia 14 lutego 2014 r. do godz. 15
00                                              

z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-

112 Świerczów. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data 

dostarczenia stempla pocztowego. 

 2. Oferty mogą być składane na zadania wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku 

podmiotów. 

 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania 

publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25). 

 4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wg. wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia. 
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VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert: 

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia 

przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się 

o dotację. 

 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji 

w terminie uzgodnionym przez strony. 

 4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja 

konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności: 

 1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym 

ogłoszeniem, 

 2) posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, 

ekonomicznego i rzeczowego, 

 3) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta, 

 4) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu, 

 5) ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje, 

 6) pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub 

administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych, 

 7) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa 

dotyczącymi proponowanego zadania, 

 8) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, 

w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi, 

 9) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu 

Gminy. 

 5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez 

komisję i zapewni realizację przynajmniej czterech zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu w dziale 

I. Rodzaj zadania ustęp 1. 

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju: 

 a. w roku ogłoszenia konkursu: 

 - nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadań w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu 

ofert, 

 b. w roku poprzednim: 
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 - zrealizowano zadanie określone w punkcie A niniejszego ogłoszenia, planowany koszt zadania – 

60.000,00 zł, wysokość przekazanej dotacji – 60.000,00 zł, 

 - nie realizowano zadania określonego w punkcie B niniejszego ogłoszenia,  

Wzory ofert, umów oraz rozliczenia zadania. 
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