
Zarządzenie nr 252/2021 
Wójta Gminy Baćkowice 

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie na 
realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, tj. z dnia 21 kwietnia 2020 r.) oraz art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 15 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 poz. 1057 
tj. z dnia 18 czerwca 2020 r.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/139/20 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Baćkowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 rok, zarządza się, 
co następuje:

§1
1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznaje się dotacje na realizację zadań publicznych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony 
i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. 
dla następujących organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego:

1) na zadanie Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne: Festyn integracyjny „Żyj bezpiecznie”, 
realizowane przez KGW Wszachów - 4 000,00 zł

2) na zadanie Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne: „Poprzez wiedzę do zdrowia”, 
realizowane przez KGW Piórków - 4 000,00 zł

3) na zadanie Wydarzenie kulturalne: „ Wokół tradycji”, 
realizowane przez KGW Żemiki - 4 000,00 zł

4) na imprezę sportowo-rekreacyjną: Festyn rodzinny - „Pożegnanie lata”, 
realizowane przez KGW Modliborzyce - 4 000,00 zł

5) na zadanie Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne: „Żyj zdrowo i aktywnie ”, 
realizowane przez KGW Olszownica - 4 000,00 zł

2. Wybór, o którym mowa w ust. 1, został dokonany z uwzględnieniem stanowiska Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. wyrażonym w protokole zbiorczym 
z dnia 1 lipca 2021 r.

3. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację powyższych zadań w 2021 r. wynosi 20 000,00 zł.
4. Formy przekazania środków, sposób rozliczenia dotacji określi umowa podpisana z poszczególnymi 

organizacjami.

§2-
Ogłoszenie o wynikach konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baćkowice, 
na stronie internetowej Gminy Baćkowice www.backowice-gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice .

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.backowice-gmina.p


Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 252/2021 

Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację 
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. złożono następujące oferty:

Kwota planowanej 
dotacji (w zł)

Nazwa organizacji 
pozarządowej

Nazwa projektuLp.

Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne: Festyn 
integracyjny „Żyj bezpiecznie”

4 000,00KG W Wszachów1

Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne: „Poprzez 
wiedzę do zdrowia ”

4 000,00KG W Piórko w2

KGW Żemiki Wydarzenie kulturalne: „ Wokół tradycji 4 000,003

Impreza sportowo-rekreacyjna: Festyn rodzinny 
„ Pożegnanie wakacjf

KGW Modliborzyce 4 000,004

Wydarzenie kulturalno-rekreacyjne: „Żyj zdrowo 
i aktywnie ”

KGW Olszownica 4 000,005

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 r. komisji w składzie:

1) Wiesław Frejlich
2) Anna Ożygała
3) Krzysztof Grzyb

- przedstawiciel Wójta - przewodniczący Komisji,
- przedstawiciel Wójta - członek komisji,
- przedstawiciel organizacjo pozarządowych - członek komisji,

na podstawie wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz kryteriów podanych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, dokonała analizy złożonych 
ofert na kartach ocen, które są załącznikami do protokołu z posiedzenia Komisji.

Na podstawie oceny złożonych ofert, wybrano:
Zadanie nr 1 - Oferta nr 2: Koło Gospodyń Wiejskich Piórków - wnioskowana kwota 4 000,00 zł.
Zadanie nr 2 - Oferta nr 4: Koło Gospodyń Wiejskich Modliborzyce - wnioskowana kwota 4 000,00 zł.
Zadanie nr 3 - Oferta nr 1: Koło Gospodyń Wiejskich Wszachów - wnioskowana kwota 4 000,00 zł.
Zadanie nr 4 - Oferta nr 3: Koło Gospodyń Wiejskich Żemiki - wnioskowana kwota 4 000,00 zł.
Zadanie nr 5 - Oferta nr 5: Koło Gospodyń Wiejskich Olszownica - wnioskowana kwota 4 000,00 zł.

Biorą powyższe pod uwagę Wójt Gminy Baćkowice uznaje za zasadne wydanie niniejszego zarządzenia 
i podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji określonym wyżej podmiotom.


