
Wójt Gminy Raczki 
ogłasza otwarty konkurs ofert  

 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  
 

Rodzaj zadań publicznych: 
 
1) Zadanie  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  polegające na: 

a) szkoleniu zawodników młodzieżowych drużyn piłkarskich w czterech  kategoriach 
wiekowych,                   

b) w ramach zainteresowania organizacja drużyny piłkarskiej w kat. senior, 
c) organizowanie spotkań piłkarskich drużyn w ramach rozgrywek w Podlaskim Związku 

Piłki Nożnej lub innych, 
d) prowadzeniu w ramach zainteresowania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z 

wykorzystaniem Hali Sportowej w Raczkach, 
e) we współpracy z nauczycielami kultury fizycznej pomoc przy organizacji zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 
f) w ramach potrzeb pomoc przy organizacji innych imprez sportowych organizowanych 

przez Wójta Gminy Raczki.  
 

 
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania – 90.000zł. 
Termin realizacji zadania. 
 

 Od  01 lutego 2022 r. do  31 grudnia 2022 r.,  
 

Zasady przyznawania dotacji. 
 
1) powierzenie do realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury i sportu nastąpi wraz  

z udzieleniem dotacji z przeznaczeniem na: 
a) utrzymanie w należytym stanie Stadionu Sportowego w Raczkach, 
b) zatrudnienie kadry szkoleniowej do organizacji zajęć, 
c) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,  
d) wypłaty delegacji sędziom, zawodnikom oraz nagród zawodnikom. 
e) obsługę techniczną, 
f) organizację imprez sportowych w tym nagród. 

Dotacja udzielana w dziesięciu miesięcznych ratach (od miesiąca lutego do miesiąca 
listopada) 

 
Uruchomienie środków na realizacje zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Wójtem Gminy Raczki, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana. 
 
 
 
Termin składania ofert 
 

Oferty w zamkniętej kopercie, z adnotacją: „Konkurs – Sport”, należy składać w 
terminie do dnia 14.01.2022 r. do godz.1000 w Urzędzie Gminy Raczki, pok. Nr 1 lub 



przesłać pocztą. W przypadku przesłania pocztą, za zachowanie terminu uważa się 
datę wpływu korespondencji do urzędu. 

Oferty powinny być złożone na formularzu wniosku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego  2018 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2018r., poz.450 z późn. zm.). Oferty złożone na innych 
formularzach, niekompletne lub złożone po terminie, zostaną odrzucone z przyczyn 
formalnych. 
 
Termin, tryb i kryteria wyboru oferty. 
 
Decyzję o zleceniu realizacji zadania wybranemu podmiotowi podejmie Wójt Gminy Raczki, 
w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, dokonując wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
Przy wyborze oferty oceniać się będzie w szczególności: 

a) zgodność zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu, 
b) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury i sportu,  
c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu 

rzeczowego zadania, 
d) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania dotychczas zrealizowanych 

przedsięwzięć finansowanych z budżetu gminy. 
 
Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych  
 
Zadania publiczne tego samego rodzaju zostały  zrealizowane w roku 2021, we współpracy z 
podmiotami działającymi  w zakresie kultury fizycznej i sportu -  całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł – 90.000 zł, w tym kwota dotacji udzielonej z budżetu Gminy Raczki – 
90.000 zł.  
Dodatkowe informacje o konkursie - Urząd Gminy Raczki,  pok. Nr 12, tel. (87) 5 686 425. 
 
 
 
                     Wójt  
                    Andrzej Szymulewski 


