OGŁOSZENIE
Działaj c na podstawie art. 11 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały
Nr XXIII/223/04 Rady Miejskiej w Stroniu l skim z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie trybu
post powania o udzielenie dotacji zwi zanych z wykonywaniem zada okre lonych ustaw
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Burmistrz Stronia l skiego
ogłasza II otwarty konkurs na realizacj w 2005 r. zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu.
I.
Rodzaj zadania
Przedmiotem konkursu jest organizacja powszechnych zaj
Stronie l skie.

sportowych na terenie Gminy

II.
Wysoko rodków publicznych przeznaczonych na realizacj zadania
Na realizacj zadania przeznaczono kwot 27 000 PLN brutto (dwadzie cia siedem tys. PLN)
III.
Zasady przyznawania dotacji
W otwartym konkursie mog uczestniczy organizacje prowadz ce działalno
po ytku
publicznego, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci
po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
Rozpatrywane b d wył cznie oferty zło one na drukach zgodnych z rozporz dzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pa dziernika 2003 roku (Dz. U. Nr 193, poz.
1891)
Form i termin przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczenia okre la b dzie umowa, której
wzór został ogłoszony w rozporz dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 23 pa dziernika 2003 roku (Dz. U. 03.193.1891).
IV.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi spełnia nast puj ce warunki:
• Czas realizacji zadania – od 10 listopada 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
• Czas trwania zaj sportowych – minimum 20 godzin miesi cznie.
• Minimalna liczba uczestników zaj – 90 osób.
2. Zaj cia mog by prowadzone przez osoby posiadaj ce w tym zakresie odpowiednie
kwalifikacje uzyskane w oparciu o ustaw z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(t.j. z 2001 Dz. U. Nr 81 poz. 889 ze zmianami i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze).
3. Pierwsze stwo w wyborze b d miały oferty zło one przez podmioty posiadaj ce
do wiadczenie we współpracy z Gmin Stronie l skie przy organizacji zaj sportowych.

V.
Termin składania ofert
Oferty nale y składa w sekretariacie Urz du Miejskiego w Stroniu l skim, ul. Ko ciuszki 55 w
pok. Nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 listopada 2005 roku do godz. 14.00, w
zaklejonych kopertach z napisem: „II OTWARTY KONKURS – KULTURA FIZYCZNA
2005”. Oferty nie dostarczone do Urz du Miejskiego we wskazanym terminie nie b d obj te
procedur konkursow .
VI.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nast pi w dniu 04 listopada 2005 r. o godz. 14.05 w Urz dzie Miejskim pok.
Nr 17. Ogłoszenie zawieraj ce rozstrzygni cie konkursu ofert zostanie przekazane
zainteresowanym listownie oraz zamieszczone na tablicy ogłosze Urz du Miejskiego w
Stroniu l skim w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
2. Oceny merytorycznej zło onych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarz dzeniem
Burmistrza Stronia l skiego z dnia 05 stycznia 2005 roku.
3. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysoko
rodków
przeznaczonych na wsparcie zadania, Burmistrz Stronia l skiego zastrzega sobie mo liwo
zmniejszenia wysoko ci dofinansowania, stosownie do posiadanych rodków.
4. Komisja Konkursowa rozpatrzy zło one oferty bior c pod uwag nast puj ce kryteria:
• Merytoryczna ocena oferty, – 40% (m.in. zgodno oferty z celami Gminy i z zadaniami
statutowymi podmiotu, zasoby kadrowe, do wiadczenie w realizacji podobnych zada ,
zasoby rzeczowe, liczba uczestników zaj )
• Kalkulacja kosztów zadania – 60% (m.in. ocena kalkulacji kosztów zadania – realno ,
przejrzysto i logiczno bud etu, wkład własny i mo liwo pozyskania dodatkowych
ródeł finansowania)
5. Nie przewiduje si post powania odwoławczego.
VII. Koszty zadania w 2004 roku
Koszt zadania w 2004 roku – 51 500 PLN (pi dziesi t jeden tys. pi set PLN)
Dodatkowe informacje oraz wzory wniosków mo na uzyska w Urz dzie Miejskim
w Stroniu l skim pok. Nr 9 (tel. 811-77-22) e-mail: b.birowka@stronie.pl

