Zarządzenie Nr 8/2010
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2010 roku
z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362) uchwały Nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Jednorożec z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na
2010 rok

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego
zadania:
1.Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej.
2.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
3.Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
Kwota przeznaczona na realizację w/w zadań w roku 2010 (według projektu budżetu) wynosi
57.500,00 zł.
Oferty należy składać w terminie od 10 lutego do 11 marca 2010 r.
Zasady przyznawania dotacji:
Oferty powinny być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy do 11 marca 2010 r. do godz
15:30 zgodnie z wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 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.
Dokonanie wyboru ofert nastąpi w ciągu 30 dni od daty zamknięcia terminu ich składania.
Oferty mogą składać podmioty działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.).
Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Jednorożec.
Termin realizacji zadań, określony w ofercie, nie może przekraczać terminu 31 grudnia 2010r.
-

Przy rozpatrywaniu i wyborze ofert będzie uwzględniana i oceniana:
możliwość realizacji zadania, oraz jego atrakcyjność, przedstawiona kalkulacja kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
wymagany jest co najmniej 20 procentowy wkład własny w kalkulacji budżetu zadania,

Konkurs ogłoszony będzie w następujących mediach:
- Strona internetowa www.jednorozec.pl w zakładce „Aktualności”;
- Biuletyn Informacji Publicznej,
-Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jednorożec,
- prasa lokalna

Informacja o wspieraniu przez Gminę Jednorozec zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i sportu w poprzednich latach:
Rok 2009

Rok 2010

Liczba dofinansowanych zadań

2

0

Kwota dofinansowanych zadań
Gminy Jednorożec

57.500 zł

0

Dodatkowych informacji udziela:
Dyrektor Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu
Jednorożec, ul Odrodzenia 14, pokój nr 2, nr tel. 029 751 83 18

