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ZARZĄDZENIE NR  66/2021 

PREZYDENTA MIASTA SIERADZA 

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze turystyki i krajoznawstwa 

Na podstawie Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), art. 30 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305), Prezydent Miasta Sieradza zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: 

a) turystyki i krajoznawstwa 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez wsparcie zadań wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji. 

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza, 

3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam w zakresie turystyki i krajoznawstwa Kierownikowi Referatu 

Promocji, a w pozostałym zakresie Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

  

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr  66/2021 

Prezydenta Miasta Sieradza 

z dnia 16 marca 2021 r. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 

w obszarze turystyki i krajoznawstwa 

Na podstawie Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020), art. 30 ust.1. ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Sieradza ogłasza otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 oraz zaprasza do składania ofert: 

Adresaci konkursu: 

1) organizacje pozarządowe; 

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 

pożytku publicznego; 

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

4) spółdzielnie socjalne; 

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 133), które nie działają 

w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Zadania objęte konkursem: 

1. Zadanie Nr 1 – Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa (wsparcie zadania przy min. 3 % 

finansowego 

wkładu własnego) 

2. Cel – popularyzacja zdrowego stylu życia, odkrywanie lokalnych walorów turystycznych 

3. Zakres przedsięwzięcia: 

- Organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych i krajoznawczych, 

- Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez wydawnictwa lokalne. 

4. Beneficjenci – dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy miasta Sieradza 

5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20.000,- zł 
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6. Rodzaje kosztów pokrywane z dotacji: 

- transport, (w tym zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania) 

- nagrody, 

- ubezpieczenie uczestników, 

- honoraria przewodników turystycznych, 

- wyżywienie, 

- druk (wydawnictwa), 

- wynagrodzenia i honoraria autorskie (wydawnictwa), 

- materiały niezbędne do realizacji wydawnictw. 

7. Termin realizacji zadania – kwiecień - listopad 2021 r. 

8. Termin złożenia ofert – do 31 marca 2021r. 
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Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach otwartego konkursu ofert 

(w zakresie zadań objętych niniejszym ogłoszeniem) 

  Wysokość środków 
  przeznaczonych na 
ZADANIA  konkurs ofert w 
  roku 2021 
Turystyka i krajoznawstwo   
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa  20.000,- 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. Podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny: 

1. złożyć w wyznaczonym terminie kompletną ofertę potwierdzającą możliwość prawidłowej realizacji 

zadania i racjonalnego wykorzystania środków, 

2. posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę i właściwe zaplecze lokalowe do realizacji zadania objętego 

ofertą, 

3. posiadać wymagany dla danego zadania finansowy wkład własny. 

II. Składanie ofert 

1. Oferty należy składać na formularzu, o którym mowa w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Do oferty należy dołączyć dokumenty, 

o których mowa w Regulaminie otwartego konkursu ofert …. (Zarządzenie Nr 257/2020 

z 25.11.2020 r. Prezydenta Miasta Sieradza ) 

2. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem 

„Oferta na realizację zadania publicznego na rok 2021 – zadanie nr 1 – tytuł Popularyzacja Turystyki 

i Krajoznawstwa” pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym dla danego zadania. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta, a nie data stempla pocztowego. Korespondencja 

dotycząca konkursu ofert kierowana do Urzędu Miasta Sieradza powinna być przesłana/przekazana na adres: Urząd 

Miasta Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta). 

IV. Uwagi ogólne 

1. O wynikach konkursu przeprowadzonego na określone zadanie następuje powiadomienie oferenta 

z informacją o terminie podpisania umowy na realizację zadania. 

2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku i uwzględnione w umowie pod 

rygorem zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. 
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3. W sytuacji nie złożenia żadnej oferty na określone zadanie lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia 

zawartych w powyższym ogłoszeniu warunków realizacji zadania, Prezydent Miasta unieważnia otwarty konkurs ofert 

na dane zadanie. 

4. Przewiduje się prowadzenie monitoringu realizacji zadania ze strony pracowników Urzędu Miasta. 

5. Po realizacji zadania organizacja przedkłada rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne na 

formularzu, o który mowa w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 

24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057. 

6. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi. 

7. Informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają właściwe Referaty Urzędu 

Miasta Sieradza. 

8. Podmioty, które otrzymają dotacje na realizację określonego zadania zobowiązane są w sposób czytelny 

i widoczny umieścić informację o następującej treści: "Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Miasta 

Sieradza". W.w. informacja powinna być zamieszczona np. w wydawanych w ramach zadania wszelkich 

publikacjach czy ogłoszeniach.  

9. Oferenci ubiegający się o przyznanie dotacji ze środków Urzędu Miasta Sieradza zobowiązani są przed 

sporządzeniem oferty do bezwzględnego zapoznania się z treścią Regulaminu otwartego konkursu ofert. 


