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OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

BURMISTRZ SŁUBIC  

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH W 2021 roku.  

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 
Priorytet : Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii, kolonii oraz obozów 
sportowych z obowiązkowym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z 
gminy Słubice. 
 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania niżej wymienionego zadania, 
będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego 
dofinansowanie. 

 

Termin składania ofert: 21 dni od ukazania się ogłoszenia konkursowego 

 

Lp.   Tytuł zadania publicznego  Wysokość środków 
publicznych 

(dotacja) 
przeznaczonych 

na realizację 
zadania 

publicznego  

 Wymagany 
wkład 

finansowy / 
pozafinansowy  

Termin realizacji 
zadania  

publicznego 

 
1. 

 
Organizacja wypoczynku letniego w formie 
półkolonii, kolonii oraz obozów sportowych 
z obowiązkowym programem 
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z 
gminy Słubice. 

50.000 zł 

20% wkładu 
finansowego 

i/lub 
niefinansowego 

Od dnia 
podpisania umowy 

do 
31 sierpnia 2021 r. 

 

Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o organizacji pozarządowej – należy przez 

to rozumieć organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3  ust 2  ustawy oraz 

inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

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

 

I. Zasady przyznawania dotacji: 



1. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji określa zarządzenie 

nr 71/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 5 grudnia 2014 r. 

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Słubice organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego.  

2. Dotację na realizację zadania otrzymają organizacje pozarządowe, których oferty 

zostaną uznane za najkorzystniejsze.  

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje 

przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja pozarządowa.  

4. Szczegółowe warunki dofinansowania  realizacji zadania reguluje umowa zawarta 

pomiędzy Gminą Słubice, a organizacją pozarządową.  

5. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne 

organizacje pozarządowe.  

6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.  

7. W przypadku wsparcia realizacji zadania, organizacja ma obowiązek wniesienia 

co najmniej 20% wkładu finansowego i/lub niefinansowego.  

 

II. Termin i warunki realizacji zadania publicznego: 

1. Zadanie polega na organizacji wypoczynku letniego w formie półkolonii, kolonii 

oraz obozów sportowych z obowiązkowym programem profilaktycznym dla dzieci                   

i młodzieży z gminy Słubice zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( Dz.U. z 2016r. 

poz. 452) oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków adresatom 

zadania publicznego z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej. W związku z tym Zleceniobiorca 

zobligowany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków higienicznych dla 

uczestników zadania, w celu zapobieganiu zarażeniem się wirusem COVID-19. 

2. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Słubice 

w okresie wskazanym w ogłoszeniu z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin 

realizacji zadania zostanie określony w umowie.  

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, a przyznane środki 

finansowe winny zostać wykorzystane zgodnie z celem, efektywnie, oszczędnie 

terminowo przy kontroli i ocenie organu przyznającego dotację.  



4.Zleceniobiorca składając sprawozdanie po zakończeniu realizacji zadania 

publicznego jest zobligowany dołączyć „Zestawienie dokumentów księgowych 

związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli”, które stanowi załącznik             

do ww. ogłoszenia. 

 

III. Termin i warunki składania ofert: 

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie w terminie   

do dnia 2 czerwca 2021 r. pisemnej oferty na druku zgodnym ze wzorem 

Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 

29 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami, 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert – zadanie pn. 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym” –  w jeden z poniższych 

sposobów:  

1) osobiście w BOI Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. Akademicka 1; 

2) przesyłką poleconą na adres sekretariatu Urzędu Miejskiego w Słubicach 

ul. Akademicka 1 (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data nadania 

przesyłki);  

3) w formie dokumentu elektronicznego (o zachowaniu terminu złożenia oferty 

decyduje data poświadczenia odbioru).  

2. Jedna organizacja pozarządowa może złożyć  1 ofertę w ramach zadania.  

 

IV. Wymagane załączniki do oferty: 

1. Kopię aktualnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy 

został wydany odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji  

1) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;  

2) w przypadku podmiotów działających na postawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych – 

dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz 

wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie / osobach upoważnionej   

do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego 

podmiotu;  



3) w przypadku pozostałych podmiotów – dokumenty właściwe dla danego podmiotu, 

potwierdzające dane jak w pkt 2. 

2. Aktualny statut organizacji pozarządowej (nie dotyczy parafii i innych kościelnych 

osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego).  

3. W przypadku składania oferty wspólnej - umowa zawarta pomiędzy organizacjami.  

4. W przypadku, gdy umowę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji 

zgodnie ze statutem organizacji lub wpisem do właściwego rejestru, konieczne jest 

dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.  

5. Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone     

„za zgodność z oryginałem na dzień składania oferty” przez osobę reprezentującą 

organizację pozarządową.  

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru 

ofert: 

1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez komisję konkursową, 

powołaną przez Burmistrza w trybie i na zasadach określonych w obowiązującym na 

dzień ogłoszenia konkursu Programie Współpracy Gminy Słubice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2020-2023, przyjętego Uchwałą Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej 

w Słubicach z dnia 28 listopada 2019 r. 

2. Ocena formalna, rachunkowa i merytoryczna dokonywana jest na podstawie „Karty 

oceny oferty”, której wzór stanowi załącznik nr 2  do Zasad przyznawania 

i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice organizacjom 

pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego określonych zarządzeniem 71/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego 

w Słubicach z dnia 5 grudnia 2014 r.  

1) Kryteria formalne i rachunkowe:  

a) na tym etapie sprawdza się, czy:  

- organizacja pozarządowa spełnia wymogi określone ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2020 r. Dz. U. poz. 

1057 ze zm. ) 

- w celach statutowych organizacji pozarządowej, określone są zadania i działania 

zgodne z obszarem, na który została złożona oferta,  



- oferta jest złożona na właściwym formularzu i zawiera wszystkie załączniki 

przedłożone we właściwej formie,  

- organizacja pozarządowa wypełniła pkt. 5 i pkt. 6 oferty dotyczący zakładanych 

rezultatów realizacji zadania publicznego, 

- oferta jest podpisana przez osoby reprezentujące organizację pozarządową,  

- oferta jest poprawna pod względem rachunkowym i zawiera właściwy udział 

procentowy środków finansowych własnych (w przypadku wsparcia zadania),  

- oferta jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu.  

b) dopuszcza się możliwość usunięcia błędów rachunkowych w terminie 3  dni 

od daty wezwania,  

c) nie dopuszcza się możliwości usunięcia braków formalnych oferty.  

2) Kryteria merytoryczne:  

a) na tym etapie ocenia się:  

- proponowany cel działania, sposób rekrutacji odbiorców zadania publicznego, 

- planowane rezultaty,  

- kosztorys (przedstawioną kalkulację w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

zadania),  

- posiadane doświadczenie, kwalifikacje osób i możliwość realizacji zadania,  

- inne kryteria ważne ze względu na tematykę konkursu  

3. Wybór ofert wraz z wysokością przyznanej dotacji zostanie dokonany w terminie 

do 25 czerwca 2021r.  

4. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie 

informacje dotyczące konkursów dostępne są:  

1) na stronie www.slubice.pl  – w zakładce – Organizacje pozarządowe;  

2) na stronie www.bip.slubice.pl  – w zakładce – Organizacje pozarządowe;  

3) w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słubicach,           

przy ul. Akademickiej 1, pok. 111 lub 108, tel. 95 737 20 11 lub 95 737 20 08.  

 

VI. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane i związane z nimi 

koszty z uwzględnieniem wysokości dotacji:  

 

1) w roku ogłoszenia otwartego konkursu 22 oferty na kwotę 290.000 zł 

 

 

http://www.slubice.pl/
http://www.bip.slubice.pl/


Lp.   Nazwa zadania  Nazwa 
Stowarzyszenia 

 Koszt 
całkowity 
zadania  

 Wysokość 
przyznanej 
dotacji 

1. 
„Zostań Odyseuszem- naucz się pokonywać 
życiowe trudności” 

Stowarzyszenie Po 
Prostu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

17.200 zł 
 
12.000 zł 
 

2. 
„Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
VI” 

Stowarzyszenie Po 
Prostu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

75.040  zł 
 
60.000 zł 

3. 
„Postaw na siebie-rozwój i edukacja” Stowarzyszenie Po 

Prostu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

11.490 zł 
 
8.000 zł 

4. 

Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży 

Fundacja Grupy 
Pomagamy 

44.303 zł 

 
15.000 zł 

5. 
„Festyn z Grupa Pomagamy- Mikołajki pod 
chmurką” 

Fundacja Grupy 
Pomagamy 

17.950 zł 
9.000 zł 

6. 
„Aktywnie i bez uzależnień przy organizacji 
festynu ku czci św. Wincentego a' Paulo” 

Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. NMP. 
Królowej Polski 

 
15.200 zł 

 
12.000 zł 

7. 
„Terapia i integracja – razem ku lepszemu” Stowarzyszenie 

zwykłe „Przystań” 
19.775 zł 

10.000 zł 

8. 
„Życie offline?” Fundacja Terapii i 

Rozwoju Mind 
10.120 zł 

8.000 zł 

9. 
„Pomoc potrzebna od zaraz II” Fundacja Terapii i 

Rozwoju Mind 
7.550 zł 

6.000 zł 

10. 

„Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży” 

Polski Związek 
Wędkarski Koło 
PZW nr 2 

37.569 zł 

 
15.000 zł 

11. 
„Wspieranie przez MKS „Polonia” działań 
profilaktycznych w zakresie zapobiegania 
uzależnieniom od alkoholu…” 

Miejski Klub 
Sportowy „Polonia” 15.910 zł 

 
12.000 zł 

12. 

„Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży” 

Lubuski Klub 
Sportowy „Lubusz” 

20.000 zł 

 
15.000 zł 

13. 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie 
zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, 
substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnieniom behawioralnym….” 

Lubuski Klub 
Sportowy „Lubusz” 

19.500 zł 

 
15.000 zł 

14. 

„Organizacja działań profilaktycznych w 
zakresie zapobiegania uzależnieniom od 
alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych” 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów w 
Słubicach 

60.144 zł 

 
 
5.000 zł 

15 

„Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży” 

Słubicka Akademia 
Piłkarska 

 
34.725 zł 

 
6.000 zł 

16. „Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży- dzieci 9 lat i młodsze” 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Polonia” 

 
29.000 zł 

 
20.000 zł 



17. „Zajęcia sportowe jako metoda wspierania 
przedsięwzięć zwalczających zjawiska 
patologii społecznej wśród dzieci w wieku 10 
lat i więcej” 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Polonia” 

42.000 zł 

 
20.000 zł 

18. „Pomocna dłoń dla Bezdomnych III” Stowarzyszenie 
Pracowników Służb 
Społecznych 
„Pomocna Dłoń” 

 
17.500 zł 

 
14.000 zł 

19. „Wspomnienia” Związek Emerytów i 
Rencistów Straży 
Granicznej 

4.575 zł 3.000 zł 

20. „Szkolenie bramkarzy i bramkarek w ramach 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
dzieci i młodzieży z Gminy Słubice” 

Promet Keeper 
Academy By Miro 
Dębiec 

16.500 zł 12.000 zł 

21. „Nie daj się nałogom- można inaczej” Chorągiew Ziemi 
Lubuskiej Związku 
Harcerstwa Polskiego 

24.560 zł 8.000 zł 

22. „Sprechajmy i śpiewajmy” Fundacja Edueko 7.400 zł 5.000 zł 

 

2) w roku poprzednim 20 ofert na kwotę 300.000 zł 

 

Lp.   Nazwa zadania  Nazwa 
Stowarzyszenia 

 Koszt 
całkowity 
zadania  

 Wysokość 
przyznanej 
dotacji 

1. 

Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci 
i młodzieży 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Polonia” 
Słubice 

40.650 zł 15.000 zł 

2. 

Wspieranie dodatkowych zorganizowanych 
form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz 
młodzieży ze środowisk zagrożonych 
alkoholizmem  i patologiami społecznymi 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Polonia”  
Słubice 

48.410  zł 20.000 zł 

3. 

Wspieranie dodatkowych przez MKS „Polonia” 
form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz 
młodzieży ze środowisk zagrożonych 
alkoholizmem  i patologiami społecznymi 

Miejski Klub 
Sportowy „Polonia” 

33.060 zł 25.000 zł 

4. 

Wspieranie dodatkowych zorganizowanych 
form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz 
młodzieży ze środowisk zagrożonych 
alkoholizmem  i patologiami społecznymi 

Fundacja Grupy 
Pomagamy 

48.770 zł 15.000 zł 

5. 
„Słubiczanie wolni od nałogów w teatrze 2020” Słubickie 

Stowarzyszenie na 
rzecz Kobiet 

14.300 zł 3.000 zł 

6. 
„Profilaktyka Plus II” Stowarzyszenie po 

PROstu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego  

 
    8.355 zł 

 
    6.000 zł 

7. 
„Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
V” 

Stowarzyszenie po 
PROstu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

50.530 zł 40.000 zł 

8. 
„Zostań Odyseuszem- zagospodaruj z 
pożytkiem swój czas” 

Stowarzyszenie po 
PROstu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

16.020 zł 11.000 zł 

9. „Terapia i integracja – razem ku lepszemu” Stowarzyszenie 23.750 zł 15.000 zł 



zwykłe „Przystań” 

10. 

„Pomocna dłoń dla Bezdomnych II” Stowarzyszenie 
Pracowników Służb 
Społecznych 
„Pomocna Dłoń” 

15.300 zł 12.000 zł 

11. 

Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży 

Polski Związek 
Wędkarski Okręg w 
Gorzowie Wlkp. – 
Koło PZW nr 2 

 
   36.341 zł 

 
   12.000 zł 

12. 

Organizacja działań profilaktycznych w 
zakresie zapobiegania uzależnieniom od 
alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz 
uzależnień behawioralnych 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów w 
Słubicach 

 
   52.560 zł 

 
  8.000 zł 

13. 

Wspieranie przedsięwzięć zwalczających 
zjawiska patologii społecznej wśród 
mieszkańców Gminy Słubice, w tym dzieci i 
młodzieży z rodzin zagrożonych 
marginalizacją 

Lubuski Klub 
Sportowy „Lubusz” 

13.000 zł 10.000 zł 

14. 

„Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
obejmujące prowadzenie zajęć szkoleniowych 
w lekkiej atletyce celem kształtowania postaw 
prozdrowotnych” 

Lubuski Klub 
Sportowy „Lubusz” 

 
   13.000 zł 

 
  10.000 zł 

15 
„Pomoc potrzebna od zaraz” Fundacja Terapii i 

Rozwoju „Mind” 
   12.580 zł   10.000 zł 

16. „Aktywny senior” Związek Emerytów i 
Rencistów Straży 
Granicznej Region 
Nadodrzański 

 
    4.180 zł 

    
   3.000 zł 

17. Wspieranie dodatkowych zorganizowanych 
form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz 
młodzieży ze środowisk zagrożonych 
alkoholizmem  i patologiami społecznymi 

Promet Keeper 
Academy By Miro 
Dębiec 

 
   39.700 zł 

  
 10.000 zł 

18. „Muzyczny piknik integracyjno-edukacyjno-
kulturalny, warsztaty audiowizualne” 

Stowarzyszenie 
artystów between_us 

  17.900 zł  10.000 zł 

19. Organizacja wypoczynku letniego w formie 
półkolonii dla dzieci oraz młodzieży z gminy 
Słubice 

Lubuski Klub 
Sportowy „Lubusz” 

  18.303 zł  14.000 zł 

20. „Akademia wakacyjna” Stowarzyszenie Po 
Prostu. Pracownia 
Rozwoju Osobistego 

  66.000 zł  51.000 zł 

 

 

 
 

 
Słubice, dnia 12 maja 2021 r. 
 
 
 
 
 
        …………………………………………… 
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