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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

 

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr 137 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2019 roku  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym  

do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację 

zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(zmienionej Uchwałą nr 196 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 r.) 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do 

sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań 

publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

I. Tytuł/nazwa zadania  

Realizacja zadań przewidzianych w projekcie  nr. RPWP.03.03.01-30-0002/16  

pt.:"Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”   

w ramach: Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych 

w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, 

WRPO na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest Miasto Konin. 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:  

11 716 400,00 zł. 

III. Termin realizacji zadania:  

od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r. 

IV. Cel naboru:  

Realizacja celów publicznych związanych z wykonywaniem zadań własnych Miasta Konina - 

zakup autobusów niskoemisyjnych. 

(Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 4) lokalnego transportu  

zbiorowego (…)  -  art.7 ust.1. pkt 4. Ustawy o samorządzie gminnym). 

V. Forma realizacji zadania:  

Wsparcie w postaci dotacji. 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Miastem Konin a podmiotem uprawnionym. 

2. Przyznana dotacja zostanie przekazana jednorazowo. 

3. Termin przekazania dotacji zostanie określony w umowie, o której mowa w pkt. 1 

VI. Zasady przyznawania dotacji: 

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 

i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 
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VII. Terminy i sposób składania wniosków 

1. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie,  plac 

Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 14 maja 2020r. do godziny 14:00 

2. Wnioski należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres: 

Urząd Miejski w Koninie, 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

„Wniosek o udzielenie dotacji na realizację celów publicznych związanych  

z wykonywaniem zadań własnych Miasta Konina - zakup autobusów 

niskoemisyjnych”  

Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 

Wnioskodawcy. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

a) nazwę podmiotu uprawnionego ubiegającego się o dotację, 

b) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki ma być przyznana dotacja, 

c) termin i miejsce realizacji zadania, 

d) skalkulowane koszty zadania, 

e) źródła finansowania kosztów zadania, 

f) wysokość wnioskowanej dotacji, 

g) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczenia woli w imieniu podmiotu 

składającego wniosek. 

4. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli, zgodnie ze statutem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami 

imiennymi, a w przypadku ich braku wymagany jest czytelny podpis oraz pieczątka 

nagłówkowa oferenta. 

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 

1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje, ocenia i akceptuje Prezydent Miasta Konina. 

2. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

3. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (0-5 pkt), 

b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do 

zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt), 

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent 

będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt), 

d) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków 

pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 pkt), 

e) ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku oferenta, który w latach poprzednich 

realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposób rozliczania 

środków otrzymanych na realizację zadań (0-5 pkt). 

4. Wybór oferty nastąpi w  terminie do dnia 18 maja 2020 r. 
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5. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona niezwłocznie po wyborze oferty  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie. 

IX. Rozliczenie dotacji: 

1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania. 

2. Rozliczenie winno zawierać opis wykonanego zadania. Do rozliczenia przedstawia się 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur (rachunków) pokrytych w 

całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. 

 

Konin, dnia 13.05.2020 r. 

 

        Prezydent Miasta Konina 

        /-/ Piotr Korytkowski 


