
Ziębice, 1 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ ZIĘBIC
Działając na podstawie art.13 w zw. z art. 11 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz
uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr 236/VIII/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających

z programu współpracy Gminy Ziębice
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

I. Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym,
stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.)
realizację zadań publicznych Gminy Ziębice w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr
kulturowych i tradycji; ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii.

II. Rodzaj zadań:
1. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
a) organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
a w szczególności festiwali, festynów, przeglądów, koncertów, występów artystycznych,
prezentacji artystycznych, spektakli, konkursów, plenerów, jubileuszowych wydarzeń
kulturalnych oraz imprez krajoznawczych;
b) organizacja przedsięwzięć prezentujących i promujących amatorski ruch artystyczny;
c) wspieranie przedsięwzięć związanych z promocją walorów historyczno-krajoznawczo-
turystycznych Gminy Ziębice;
d) kultywowanie, prezentowanie i promowanie tradycji narodowych i lokalnych.

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości: 60.000,00 zł

W roku 2020 na realizację ww. zadań zaplanowano w otwartym konkursie ofert kwotę
60.000,00 zł, a ostatecznie w konkursie przyznano:

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa Zadania Kwota przyznana

1. Lawendowa Alternatywa

Wyjdź poza ramy!
Interdyscyplinarne spotkania ze
sztuką i kulturą przełomu XIX i

XX w

4 000,00 zł

2. Fundacja Żywe Kultury
Ziębicka orkiestra

mandolinistów dla Księgi
Henrykowskiej

5 000,00 zł



3. Fundacja Żywe Kultury Sztuka w drodze! Wędrująca
Akademia Kultury 5 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej im.
gen. W. Sikorskiego w
Henrykowie „Sikorka”

Uczczenie 750 – lecia
pierwszego zdania po polsku

w SP w Henrykowie
3 000,00 zł

5. Fundacja „Teraz Ziębice” Smaki Dolnego Śląska 5 000,00 zł

6. Ziębickie Stowarzyszenie
Janine

Wspólnie odkrywamy walory
zabytkowego Parku Miejskiego

w Ziębicach
2 000,00 zł

7. Fundacja Sztukupuku
Pamięć świata. Ocalić od

zapomnienia – w 750 rocznicę
spisania Księgi Henrykowskiej

15 000,00 zł

8.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji ZSP
im. H. Cegielskiego

w Ziębicach

Potęga sztuki czyli oswajanie
życia przez teatr 2 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji ZSP
im. H. Cegielskiego

w Ziębicach

Dziedzictwo kulturowe naszych
przodków – festiwal tradycji

bożonarodzeniowych
2 000,00 zł

10. Fundacja Księstwo
Ziębickie

Czasopismo – półrocznik
„ACTA SAMBISIENSIS” dwa

numery
9 000,00 zł

11. Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze

Rajd turystyczny „Szlakiem
Księgi Henrykowskiej”

z okazji 750 rocznicy zapisania
pierwszego zdania po polsku

3 000,00 zł



2. Promocja i ochrona zdrowia
a) walka z patologiami społecznymi;
b) kursy i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy;
c) organizowanie punktów pomiaru ciśnienia;
d) profilaktyka;

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości 15.000,00 zł

W roku 2020 na realizację ww. zadań zaplanowano w otwartym konkursie ofert kwotę
15.000,00 zł, a ostatecznie w konkursie przyznano:

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa Zadania Kwota przyznana

1. Towarzystwo Przyjaciół
Ziębic „Ducatus”

Brak tytułu -
ogródki ziołowe 1 000,00 zł

2. Fundacja „Teraz Ziębice” Ziębicka Koperta Życia 2 000,00 zł

3. Fundacja „Teraz Ziębice” Expo Zdrowie - Ziębice 2020 1 000,00 zł

4.
Centrum Wyszkolenia
Specjalnego - Sekcja
strzelectwa sportowego

Profilaktyczny turniej strzelecki
Walka z Uzależnieniami 1 000,00 zł

5. Polski Czerwony Krzyż Razem dla ludzi 2 500,00 zł

6. Ziębicki Klub Sportowy
„ORION” Motoserce 2020 2 500,00 zł



3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Na realizację zadań zabezpiecza się kwotę w wysokości 5.000,00 zł

W roku 2020 na realizację ww. zadań przeznaczono w otwartym konkursie ofert kwotę
5.000,00 zł:

Lp. Nazwa Stowarzyszenia Nazwa Zadania Kwota przyznana

1.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji ZSP im.

H. Cegielskiego
w Ziębicach

Mydło, mazidło i powidło 1 500,00 zł

2.

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji ZSP im.

H. Cegielskiego
w Ziębicach

Uskrzydleni. Ptaki i nietoperze 1 000,00 zł

3. Towarzystwo Przyjaciół
Ziębic „Ducatus”

Ratujmy pszczoły – pszczoły to
życie 1 250,00 zł

4.
Centrum Wyszkolenia
Specjalnego - Sekcja
strzelectwa sportowego

Razem posadźmy tuje –
ekologiczne warsztaty dla

młodzieży
1 250,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy
z wyłonionym oferentem.
2. Dotacje nie będą przyznawane na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na
dofinansowanie organizacji.
3. Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu podmiotowi.
4. W przypadku gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków
przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo do możliwości
proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu
zadania w terminie 14 dni od powiadomienia.
5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza Ziębic w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma
zastosowania tryb odwoławczy.

IV. Termin realizacji zadania
Oferty na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu
współpracy Gminy Ziębice z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 powinny
obejmować działania z terminem realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2021.

V. Termin składania ofert



1. Oferty należy składać, odrębnie na każde z realizowanych zadań, w terminie do dnia 23
kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul.
Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice.
2. Wzór oferty można pobrać ze strony www.ziebice.pl (zakładka: organizacje pozarządowe).
3. Oferenci, którzy zgłoszą oferty niekompletne zostaną wezwani do ich uzupełnienia. Oferty
złożone na niewłaściwych drukach, lub złożone po terminie (liczy się data wpływu) zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Wybór nastąpi w terminie 14 dni od daty, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Złożone oferty oceni pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa
powołana przez Burmistrza Ziębic.
3. Burmistrz Ziębic, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokona wyboru
najkorzystniejszych ofert i podpisze z wybranymi oferentami umowę na realizację zadań.
4. Komisja Konkursowa przy opiniowaniu będzie uwzględniać art. 15 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ziębice:
www.ziebice.biuletyn.net, na stronie internetowej Gminy www.ziebice.pl i tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

/-/ BURMISTRZ ZIĘBIC
MARIUSZ SZPILAREWICZ

Sporządziła: B. Rak

http://www.ziebice.pl/
http://www.ziebice.biuletyn.net/
http://www.ziebice.pl/

