
      Na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie (Dz.U. z 2003r nr 96 poz.837 z późn.zm./  

 

WÓJT GMINY MOKRSKO 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

 z zakresu kultury fizycznej i sportu 
 
 

Cel konkursu 
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania 

publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu, podejmowanego w celu zaspokojenia 

potrzeb i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Gminy Mokrsko. 

 

I. Rodzaj zadania 
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieŜy poprzez prowadzenie i udział druŜyn 

piłki noŜnej juniorów i seniorów w rozgrywkach oraz organizacji i udziału w imprezach 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich o charakterze sportowo-rekreacyjnym w róŜnych 

dyscyplinach sportowych. 

 

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego 
zadania 
 
1.Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010 roku 

przeznacza się kwotę w wysokości 75.000 zł. 

2.W roku 2009r na realizację tego rodzaju zadania publicznego  przeznaczono kwotę w 

wysokości 60 .000 zł. 

 
III. Zasady przyznawania dotacji 
 
Dotacja zostanie przyznana na organizację działań mających na celu: 

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieŜy poprzez prowadzenie zajęć 

    treningowych /szkolenia/ w zakresie piłki noŜnej, udział w rozgrywkach juniorów i 

    seniorów, 

- działalność klubów sportowych, 

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, 

- utrzymanie i poprawę  bazy sportowej w gminie 

 

Podmiotami uprawnionymi do złoŜenia oferty są: 

- działające organizacje pozarządowe 

- podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

   wolontariacie. 

ZłoŜona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r roku w sprawie wzoru oferty 

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 

wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz.2207). 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 
 

1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do jego wykonania z 

   największą starannością w trybie i na zasadach określonych w umowie. 



2.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą realizacji zadania umowy z 

   zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu 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.Nr 264 poz.2207/. 

3.Zadania powinny być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do dnia 20 grudnia 

  2010r. 

4.Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi 

   koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania. 

 

 

V. Termin składania ofert 
 
 
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 19 lutego 2010 roku do godz.10.oo osobiście lub za 

pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy pokój nr 7/sekretariat/. 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 
 
1.Wybór ofert nastąpi  w przeciągu 2 dni od  upływu terminu ich składania. 

   Oferty złoŜone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złoŜone po terminie zostaną 

    odrzucone z przyczyn formalnych. 

2.Oceny  ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 

3.Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria: 

    a/ zawartość merytoryczna oferty - /oceniana w skali:0-5/, 

    b/dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba 

       odbiorców  /oceniana w skali : 0-5/, 

    c/finansowe – koszty realizacji planowanego zadania,  udział środków własnych, 

       sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych /oceniane w skali od: 0-5/, 

    d/ promocja gminy / oceniana w skali od 0-5/, 

    e/ doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań /oceniane w skali od 0-3/, 

 

VII. Szczegółowe informacje w sprawie konkursu ofert moŜna uzyskać w pokoju nr 4 w  

Urzędzie Gminy w Mokrsku w godzinach   od 8.oo – 15.oo, tel.043/8863277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


