
Strzelce Wielkie , 16.01.2014

OGtOSZENIE W6JTA GMINY STRZELCE WIELKIE
O OTWARTYM KONKURS1E OFERT NA WSPARCIE ZADAN

ZZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I WSPIERANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Dziataja,c na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz uchwaty

Mr XXII/183/13r. Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 30.10.2013roku w sprawie uchwalenia
Programu wspotpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarzgdowymi oraz innymi
podmiotami, prowadza_cymi dziatalnosc pozytku publicznego na 2014rok
OGtASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAN Z ZAKRESU WSPIERANIA I
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2014
I. PRZEZNACZONE DO WSPARCIA ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ
Zadanie nr 1:
- szkolenie, organizowanie i udziat w rozgrywkach sportowych dzieci i mtodziezy w zakresie pitki
noznej w sotectwie Strzelce Wielkie.
- stworzenie warunkow do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu oraz utrzymanie obiektu
sportowego. Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje_ w/w zadania z budzetu
gminy- 65.000 zt
Zadanie nr 2:
- szkolenie, organizowanie i udziat w rozgrywkach sportowych dzieci i mtodziezy w zakresie pitki
noznej w sotectwie Ska,pa.
- stworzenie warunkow do rozwoju uprawianych dyscyplin sportu, utrzymanie boiska sportowego
Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje. w/w zadania z budzetu gminy - 25.000
zt.

II. Zasady przyznawania dotacji i termin realizacji zdania
Zadanie b^dzie miato forme, wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji celowej.
Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy z Gmina. Strzelce Wielkie.
Zadania reatizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku.
Wysokosc dotacji moze bye nizsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca
moze przyjgc zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofac oferte.

III. Termin i miejsce sktadania ofert
Oferty nalezy sktadac w formie pisemnej na formula rzu, ktdrego wzor stanowl zatqcznik nr 1 do
Rozporzqdzenia Ministra Pracy Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z
2011 r.), pod rygorem odrzucenia, w zamkni^tej kopercie z napisem ,,KONKURS OFERT 2014 r. -
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE ZADAN
ZZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ-ZADANIE NR " wsiedzibie Urzedu
Gminy w Strzelce Wielkie, 98-337 Strzelce Wielkie, w sekretariacie (pok6j nr 5) wterminle do
dnia 11.02.2014 r. do godziny 15-tej.
IV. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert
1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.02. 2014 r.
2. Oferty spetniajqce wymogi formalne oceni Komisja Konkursowa powotana przez Wojta Gminy
Strzelce Wielkie, ktora wezmie pod uwage. w szczegolnosci:
- jakoSc oferty - nie be.dzie rozpatrywana oferta niekompletna, nieprawidtowo wypetniona, bez
podania kalkulacji poszczegolnych rodzajow kosztow,
- mozliwosc realizacji zadania zgodnie z wymogami w/w ustawy,
- rzetelnosc przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania,
- wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje, zadania.



3. Ostateczn$ decyzje. o wyborze oferty podejmuje Wojt Gminy kieruja.c si§ ocenq wyrazona< przez
Komisje. Konkursow^, uwzgle.dniajsc przepisy w/w ustawy.
4. Rozstrzygnie.cie konkursu nasta.pi w terminie 10 dni od otwarcia ofert. O wynikach referenci
zostana. powiadomieni na pismie.
V. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w 2013 roku
l.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sotectwie Sk^pa 25.000 zt
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sotectwie Strzelce Wielkie - 70.000 zt
VI. Informacje dodatkowe
1. Szczegotowe informacje oraz regulamin konkursu i wzory drukow dokumentow doste.pne 53 w
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.strzelcewielkie.biuletyn.net, stronie
internetowej Urze.du pod adresem www.strzelce-wielkie.pl a takze w Urzedzie Gminv na tablicv
ogtoszeri oraz w pokoju nr 5 w Urzedzie Gminy w Strzelcach Wielkich w godz. 7:30 - 15.30 od
poniedziatku do pigtku

Regulamin otwartego konkursu ofert, wzor oferty, sprawozdania oraz umowy doste.pne ponizejjako
pliki do pobrania.
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