
Ogłoszenie 

Na podstawie art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.  z 2010  Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Przytyk  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i 

sportu w 2013r. 

Do otwarcia konkursu ofert mogą przystąpić: 

- Organizacje pozarządowe 

-  Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 

z późn. zm.). 

1. Rodzaj zadania: 

- organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej 

w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, 

meczów i turniejów. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 110.OOO zł 

3. Zasady przyznawania dotacji - ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie 

otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja. 

4. Termin realizacji zadania - do 31 grudnia 2013 r. na warunkach określonych we wzorze umowy. 

5. Miejsce i termin składania ofert - oferty składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty 

konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok" w 

Urzędzie Gminy Przytyk pokój nr 24 do dnia 07 lutego  2013r. do godz. 10°°. 

6. Do oferty należy załączyć : 

- aktualny odpis z rejestru, 

- kserokopia statutu /potwierdzonego za zgodność z oryginałem/, 

- zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego. 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty — otwarcie i rozpatrywanie 

ofert nastąpi   08 luty  2013r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk -  pokój nr 25. 

Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa  art. 15 ustawy  



      z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 

Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Program i zasady współpracy Gminy Przytyk z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2013. 

8. Wzór oferty określa załącznik Nr l do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 

ramowego wzoru umowy o wykonywanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 

twego zadania (Dz. U.  11 Nr  6,  poz. 25). 

9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP  i na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

10. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przytyk pokój  

nr 25 u Sekretarza Gminy  tel. (048) 618 00 95 , 618 00 87 wew. 33  

Wójt Gminy Przytyk 
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