WÓJT GMINY BUDZISZEWICE
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji) na dofinansowanie
ich realizacji.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz
stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
I.
Rodzaj zadania:
a)
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Budziszewice poprzez:
-propagowanie sportu oraz szkolenie dzieci i młodzieży w szczególności w ramach sekcji
piłki nożnej,
-udział w rozgrywkach sportowych,
-utrzymanie boiska,
-organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym dla
mieszkańców Gminy,
-stworzenie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
II.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na wspieranie realizacji zadania przeznaczono w budżecie Gminy Budziszewice środki
w wysokości 25.000,00 zł.
III.

Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz uchwały Nr
XXXII/164/10 Rady Gminy Budziszewice z dnia 21.01.2010r. w sprawie przyjęcia ,,Programu
współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2010 rok”.
IV.

Termin i warunki realizacji zadania:
a. zadanie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010r.
b. zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą na wspieranie realizacji
zadania i zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, przy zastosowaniu
i przestrzeganiu ( co najmniej) następujących zasad:
- dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie koszty określone w ofercie i zwartej umowie,
- wsparcie nie będzie udzielne na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

V.

Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do 30 marca 2010r. do godz. 1400 w Urzędzie Gminy w
Budziszewicach ul. J.Ch.Paska Nr 66 w pokoju nr 7. Oferty złożone po terminie nie będą
brane pod uwagę.
2. Oferta powinna być złożona na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr264, poz.2207)
3. Do oferty należy załączyć:
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5.

aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
kserokopia statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust.3
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
osobę/osoby reprezentujące oferenta,
deklaracja o niezamiarze działania w celu osiągnięcia zysku.
Oferta wraz z załącznikami może być złożona osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej
listem poleconym lub poczty kurierskiej.
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z umieszczoną na niej nazwą
przedmiotu konkursu. Proponuje się by nazwa ta brzmiała: „Otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie
Gminy Budziszewice”.
Na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres oferenta.

VI.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2009r.

W 2009r. na zadnia z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 25.000,00zł; w tym dotacja
przekazana organizacjom pozarządowym – 25.000,00zł.
W roku 2010 nie wydatkowano żadnych środków.
VII.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Budziszewicach (sala konferencyjna) w dniu 30
marca 2010r. o godz. 1430.Otwarcie ofert jest jawne. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa
powołana przez Wójta Gminy.
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy Budziszewice.
Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta przy uwzględnieniu doświadczenia oraz
dotychczasowych jego osiągnięć,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania,
- uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Formularz oferty oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy
Budziszewice: bip.budziszewice.net, bip.budziszewice.com.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy
Budziszewice ul. J.Ch.Paska nr 66 w pokoju nr 9, telefon (044)710-23-89 w.28

Wójt Gminy
Marian Holak

