
Zarządzenie Nr 2/2014 
Przewodniczącego Zarządu 

Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
 
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 151 ust.2 i art. 221 ust.3 ustawy z dnia  
27 sierpnia  2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),  
w związku z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, nr 234 poz.1536 z późn. zm.)  

 
§ 1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii  
    i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt  
    nastąpi poprzez powierzenie obowiązku prowadzenia Schroniska dla Zwierząt Małych w  
    Dłużynie Górnej, 
3. Realizacja zadań wymienionych w pkt.2 nastąpi w formie zakupu usług o określonych   
    kryteriach merytorycznych.  
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  
    

§ 2 
Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów, której skład  określa 
załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3 
Przyjmuje się regulamin komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań 
publicznych zawartych w § 1 ust.2  niniejszego zarządzenia, stanowiący załącznik nr 3  
do zarządzenia. 

§ 4 
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 
1) w biuletynie Informacji Publicznej, 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec. 
                                                                            

§  5 
Wykonanie powierza się Dyrektorowi Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 

 
§  6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Zarządu 
                                                                         Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
 
                                                                                        /  -  / 
 
                                                                                  Rafał Gronicz  

                                                              
 
 
 
 
 



                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2014 
                                                                                                          Przewodniczącego Zarządu 
                                                                                                          Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 
                                                                                                          z dnia 25 czerwca 2014 r.  
 
                

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych  

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
 

Zlecanie realizacji zadań publicznych  odbywać się będzie na podstawie art. 151 ust.2 i art. 221 ust.3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), 
w związku z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) 
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i instytucji. 
 
A. Prowadzenie działań związanych z ochroną bezdomnych zwierząt domowych. 
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia Schroniska dla Zwierząt Małych. 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie do podziału dla 
występujących podmiotów  – 500.000,00  PLN. 
Wysokość środków publicznych przeznaczona na zadanie w 2015 r. – 500.000,00 PLN. 
Powyższa kwota będzie waloryzowana w latach następnych o wskaźnik inflacji za rok 
poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
 
Cel zadania – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i zapobieganie ich 
bezdomności, co jest realizacją zadania własnego Gmin – członków Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  
(Dz.U. z 2003r, Nr 106 poz. 102 ze zmianami) a także poprawa poczucia bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności poprzez usuwanie zagrożeń ze strony agresywnych bezdomnych psów. 
 
Beneficjenci zadania: społeczeństwo Gmin objętych usługami Schroniska. 
 
Koszty wykonania usługi pokrywane są ze składek Gmin – członków Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej przeznaczonych w szczególności na pokrycie kosztu prowadzenia schroniska. 
 
B. Zasady i warunki zlecania zadania: 
 
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o świadczenie usług    
   na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne: 

1. posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej 
osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami 
finansowymi i rozliczenia zadania,  

2. złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie  
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy,  

3. wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczonej kadry do 
realizacji zadania. 

 
2. Termin i sposób składania ofert: 

1. Kompletne oferty, wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 22 września 2014 r. godz. 10.00 w Biurze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 
w Zgorzelcu   ul. Domańskiego 6,  pok. nr 026, III piętro lub nadesłać drogą 
pocztową na ww. adres z dopiskiem „Konkurs ofert". 

2.  Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki i ewentualne referencje:      
 odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty 

wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub 



fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego 
podmiotu,  

 sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności tego 
podmiotu,  

 statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS.  
Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
osoby upoważnione do podpisania oferty. 
 
3. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: 

1. Wybór ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2014 r.  
2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, 

powołaną przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.  
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub jego 

unieważnienia bez podania przyczyn. O odwołaniu lub unieważnieniu konkursu 
decyduje Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 

4. Ocenie podlegają następujące kryteria:  
 merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,  
 zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach zadania,  
 ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu 

doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania 
zadania, zasobów ludzkich,  

 korzyści płynące dla mieszkańców z realizacji zadania i liczba osób objętych 
usługą,  

 ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz 
efektywności wykonania,  

 merytoryczne uzasadnienie zadania,  
 ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia usług zleconych organizacji  

w poprzednim okresie,  
 udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,  
 profesjonalizm realizatorów programu  dający gwarancję merytorycznej 

poprawności przebiegu realizacji zadania. 
 zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.  

4. Dotowane i zlecane z budżetu Związku mogą być tylko zadania realizowane na 
terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz ewentualnie Gmin współpracujących. 

5. Kwota przyznanych środków na realizacje zadania może być niższa od wnioskowanej.   
 

4. Postanowienia końcowe 
1. Środków na realizację zadań  nie można wykorzystać na:  

 prowadzenie działalności gospodarczej,  
 remonty, z wyjątkiem związanych z realizacją zadania w obiektach 

komunalnych,  
 projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,  
 prowadzenie działalności politycznej.  

2. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem                                
31 grudnia 2017 r.  

Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania 
merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie z umową zadania.  

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości dot. realizacji zadań publicznych 
udziela Biuro Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, tel. 757752075.  
e-mail: zgzz@poczta.onet.pl   
 
                                                                             Przewodniczący Zarządu 
                                                                         Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
 
                                                                                        /  -  / 
 
                                                                                  Rafał Gronicz  
 

mailto:zgzz@poczta.onet.pl


 
 

                                          Złącznik Nr 2 
                                                                                      do Zarządzenia  nr 2/2014  
                                                                                      Przewodniczącego Zarządu 

                                                                         Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
                                                                                      z dnia 25 czerwca 2014 r. 
  
 
 
 
 
 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ: 
 

1. Jerzy Strojny - Przewodniczący, Burmistrz Gminy i Miasta Pieńsk, 
2. Janusz Grzeszczuk – Z-ca Przewodniczącego, Dyrektor Biura Związku 

Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, 
3. Eugeniusz Ragiel – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami w Polsce. 
 

 
 

                                                                             Przewodniczący Zarządu 
                                                                         Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
 
                                                                                        /  -  / 
 
                                                                                  Rafał Gronicz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                                      Załącznik Nr 3 
                                                                                      do Zarządzenia nr 2/2014   
                                                                                      Przewodniczącego Zarządu 
                                                                                      Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
                                                                                      z dnia 25 czerwca 2014 r. 
 

 
Regulamin 

pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego                  
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 

latach 2015 - 2017 r. 
   
    § 1 
 
Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” działa na podstawie Zarządzenia                                    
Nr 2/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w latach 2015 
- 2017 r. 

1. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości 
dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych. 

2. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach.  
3. Komisją Konkursową kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący. 
 

      § 2 
 
Kryteria oceny ofert określają zapisy zawarte w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia  
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w  zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w latach 2015 - 2017 r. 
   

§ 3 
 

1.  Komisja podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadają wymogom formalnym,  
    dokonuje oceny merytorycznej ofert oraz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
2.  Komisja na podstawie informacji zawartych w ofercie może określić zakres zadania,    

zaproponować kwotę dofinansowania a także wskazać pozycje wymienione w budżecie 
projektu, które zostaną objęte dofinansowaniem. 

 
3.  Komisja może określić wysokość kwot na wybrane do dofinansowania pozycje budżetu  

danego projektu. 
 
§ 4 

Komisja sporządza  protokół z wyboru ofert, który będzie przekazany Zarządowi Związku 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 
 
 
                                                                             Przewodniczący Zarządu 
                                                                         Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  
 
                                                                                        /  -  / 
 
                                                                                   Rafał Gronicz  


