
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski 

o g ł a s z a 
Otwarty konkurs ofert nr 2/2011 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do 

projektów finansowych z funduszy zewnętrznych  
 

na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy  z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz  Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski   
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 r. (Uchwała nr 
III/19/2010 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2010 r.)  
 

I.  Zakres zadania: 
1. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Gminy 
Aleksandrów Kujawski i działające na rzecz mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski oraz 
organizacje pozarządowe mające zarejestrowaną siedzibę na terenie Miasta Aleksandrów 
Kujawski, które w ramach swojej oferty obejmą wsparciem 80 % mieszkańców Gminy 
Aleksandrów Kujawski. 

2. Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Aleksandrów Kujawski 
realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych w zakresie określonym  
w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). 
3. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być 
przeznaczone na finansowanie: 
a) budowy oraz zakupu nieruchomości gruntowych, budynków i lokali, dzierŜawy gruntów, 
zadań inwestycyjnych w tym prac remontowo – budowlanych, 
b) działalności gospodarczej , politycznej i religijnej, 
c) pokrycia deficytu działalności organizacji, 
d) wstecznego finansowania projektów, 
e) wynagrodzeń statutowych i utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania, 
f) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 
g) podatków, ceł i opłat skarbowych, opłat leasingowych oraz zobowiązań z tytułu otrzymanych 
kredytów, kar i mandatów. 

4. Maksymalna wartość przyznanej dotacji dla jednego projektu wynosi 6.000,00 zł. 
 

 
II.  Wysokość środków i zasady przyznania dotacji: 

1. Na realizację zadań dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz Zadania 
publiczne zlecone przez Gminę Aleksandrów Kujawski wykonywane będą przy udziale środków 
finansowych Gminy (dotacji) w wysokości 20.000,00 zł określone w budŜecie Gminy na rok 
2011. Na realizację zadań ogłoszonych w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę 14.000,00 
zł. 

2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Gmina 
moŜe ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących powyŜszych zadań planowanych 
do realizacji w 2011 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego 
konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań moŜe ulec zmniejszeniu w przypadku 
stwierdzenia, Ŝe zadania te moŜna zrealizować mniejszym kosztem, złoŜone oferty nie uzyskają 
akceptacji Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia 



budŜetu Gminy Aleksandrów Kujawski w części przeznaczonej na realizację zadania z waŜnych 
przyczyn, niemoŜliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 
 

III.  Termin realizacji zadania: Zadanie winno być wykonane w 2011 r., przy czym początek jego 
realizacji nie moŜe następować wcześniej niŜ 45 dni od terminu złoŜenia oferty. Dotacja musi być 
wykorzystana nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2011 r. 
 

IV.  Termin składania ofert 

Oferty naleŜy składać w terminie od 27 maja 2011 r. do dnia 15 września 2011 r. 
na niŜej podany adres: 
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87- 700 Aleksandrów Kujawski, 
pokój nr 1 (sekretariat). 
O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urząd Gminy lub data stempla 
pocztowego. 

 
V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert  

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   
o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze 
zm.). Warunkiem rozpatrzenia ofert jest jej złoŜenie według wzoru oraz w wymaganym 
terminie (pkt.  IV ogłoszenia). 

2. Kryteria wyboru ofert zawarte są w regulaminie otwartego konkursu ofert – załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Nr 41/2011 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.05.2011 r.  

 
Dodatkowe informacje o konkursie moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, pokój 
nr 106 lub telefonicznie pod numerem 54 282 20 59 wew. 41, 42 w godzinach urzędowania: 
poniedziałek, środa, czwartek (w godz. 07:30- 15:30), wtorek (w godz. 07:30 – 17:00), piątek (w godz. 
07:30 – 14:00) oraz na stronie internetowej:  www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl (w zakładce 
Finanse Gminy, Konkursy 2011), a takŜe na stronie www.gmina-aleksandrowkujawski.pl  w zakładce 
Organizacje Pozarządowe w Gminie – Uchwały, dokumenty, konkursy. 


