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Na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz.146 )  

 

WÓJT GMINY MOKRSKO 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie: 

 

a) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

b) upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
 

I. Rodzaj i formy realizacji zadania. 
 

1) Konkurs dotyczy zadań z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a takŜe 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

2) Formy realizacji zadania: 

 

a) zrealizowanie działań mających na celu promowanie i rozwijanie świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

b) organizację  i udział w imprezach artystycznych i sportowych. 

c) kultywowanie tradycji narodowej oraz regionalnych obrzędów. 

d) działania powinny być skierowane przede wszystkim do mieszkańców Gminy Mokrsko.  

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego 
zadania 

 
1) Na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, a takŜe upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2010 rok przeznacza 

się kwotę w wysokości 5.000 zł 
 

2) W roku 2009 na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji  przeznaczono kwotę w wysokości 8.000 zł. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji 
 

1) Podmiotami uprawnionymi do złoŜenia oferty są: 

a) działające organizacje pozarządowe; 

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

wolontariacie; 

c) spółdzielnie socjalne; 
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d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 

e) kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 

stycznia 1996 r.  o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), 

które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na 

realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

 

2) ZłoŜona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 

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

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz.U.05 Nr 264, 

poz.2207). 

 

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 
 

Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od dnia  01.06. 2010 r.  do 30.11.2010 r. 

Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi 

koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania.  

Zadania  naleŜy realizować z najwyŜszą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi  przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

 

V. Termin składania ofert 
 
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 12 maja 2010  roku do godz.15.30  osobiście lub za 

pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy w Mokrsku (adres: Mokrsko 231, 98 – 

345 Mokrsko). Na kopercie zawierającej ofertę naleŜy umieścić napis: "Zadanie z zakresu 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a takŜe upowszechniania kultury fizycznej i sportu.” (w 

przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do UG). 

 

 

VI. Tryb, termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty 
 

1) Oceny złoŜonych  ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy. 

2) Oferty złoŜone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złoŜone po terminie 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

3) Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową nastąpi ogłoszenie 

wyników otwartego konkursu ofert oraz podpisanie umów. 

4) Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria: 

a) zawartość merytoryczna oferty – (oceniana w skali: 0-10) 

b) innowacyjność na  terenie Gminy Mokrsko - (oceniana w skali: 0-10) 

c) włączenie do działań społeczności lokalnej - (oceniane w skali: 0-10) 
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d) budŜet – koszty realizacji planowanego zadania,  udział środków własnych (takŜe 

racjonalnie wyceniony wkład niefinansowy), udział  sponsorów  (oceniany w skali: 0-

10) 

e) promocja gminy (oceniana w skali: 0-10) 

f) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań  (oceniana w skali: 0-10) 

 

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu ofert moŜna uzyskać w pokoju nr 9 w  Urzędzie 

Gminy w Mokrsku w godzinach   7
30

 – 15
30

 , tel.043/8863277 

 

 

 

 

           

 

 


