
 
 
                        Dobromierz, dnia 30 września 2019 r. 
 
 

Wójt Gminy Dobromierz 
 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy z zakresu 
wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Dobromierz 

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 i z 2019 r. 
poz. 37) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r. 
poz. 869) Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty konkurs ofert na współpracę z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie 
użyteczną w zakresie opieki nad bezpańskimi psami. 
 
1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego 
zadania: 
 a) wyłapywanie bezpańskich psów z terenu Gminy Dobromierz, transport psów do 
schroniska, opieka nad  bezpańskimi psami w schronisku: 
 b) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach 
2020-2021 po 15 000,00 zł. na każdy rok. 
 
2. Zasady przyznawania dotacji: 
Złożona oferta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert ramowych umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 
2016 poz. 1300), podpisania przez osoby uprawnione z wymaganymi pieczęciami. 
 Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w 
oczekiwanej wysokości. 
 Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 
i z 2019 r. poz. 37) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  
2019 r. poz. 869) po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi oferentami. 
Wójt Gminy Dobromierz może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie podpisania 
umowy w przypadku gdy: 
 a) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 
merytoryczną lub finansową oferenta, także w przypadku utraty zdolności do czynności 
prawnych przez reprezentantów oferenta, 
 b)rzeczywisty zakres działania odbiega znacząco od opisanego w ofercie. 
3. Termin i warunki realizacji zadania: 
 a) realizacja zadania obejmuje okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 
 b) szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania zostaną określone w wiążącej 
strony umowie; 
 c) oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań 
oraz posiadać rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, a 
także dysponować kadrą zapewniającą wykonanie zadania; 
 d) oferent powinien posiadać kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania 
publicznego. 



 
4.Termin i miejsce składania ofert: do dnia 17 października 2019 r. w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, I piętro, pokój nr 6. 
 
5. Załączniki do oferty: 
 a) uwierzytelnioną kopię statutu z pieczęcią instytucji zatwierdzającej jego treść oraz 
każdą jego aktualizację lub kserokopię statutu podpisaną przez osoby upoważnione; 
 b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne 
dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert); 
 c) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku 
do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
 d) zezwolenie na odłów i transport zwierząt wydane przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii; 
 e) zezwolenie na odłów i transport zwierząt. 
 
6. Kryteria i termin rozpatrzenia i wyboru ofert: 
 a) rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do dnia 21 października 2019 r.  
 b) oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do 
otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dobromierz, 
która zweryfikuje złożone dokumenty i wyłoni podmiot, z którym zostanie podpisana umowa, 
 c) konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dobromierz po zapoznaniu się z opinią komisji 
konkursowej; 
 d) wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy w Dobromierzu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 
www. bip.dobromierz.pl niezwłocznie po wyborze oferty. 
 
7. Informacja o zrealizowanych przez Urząd Gminy Dobromierz zadaniach publicznych 
tego samego rodzaju w latach: 

• W 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł –wyłapywanie 
bezpańskich psów , transport, przyjęcie do schroniska i opieka w schronisku, 

• W 2019r. wydatkowano kwotę w wysokości 30 000,00 zł. ( stan na dzień 20 
września 2019 r.) – wyłapywanie bezpańskich psów, transport, przyjęcie do 
schroniska i opieka w schronisku. 

 
 

Dodatkowe informację i wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy 
w Dobromierzu pok. Nr 13  pod numerem tel. 074 85 86-217 w. 16 

 
 
                    Wójt 
        (-) Jerzy Ulbin 


