
  
 

WÓJT GMINY W POLSKIEJ CEREKWI 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

 
ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budŜetu Gminy Polska Cerekiew na 

wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i 
rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2010 roku. 

 
ZADANIE OBEJMUJE: 
 

1. Rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym uczestnictwo: w rozgrywkach piłki noŜnej, w rozgrywkach tenisa stołowego,  
    w ujeŜdŜeniu. 
2. Rozwijanie wśród ludności gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy zamiłowania do uprawiania sportu. 
3. Działania na rzecz ogólnego wzrostu kultury fizycznej oraz zdrowotności społeczeństwa gminy Polska Cerekiew, a    
    poprzez to zapobieganie patologiom społecznym     
4. Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieŜy drogą systematycznej pracy szkoleniowo-wychowawczej,      
     szczególnie na wsiach w klubach sportowych. 

 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA 
 
1. Termin realizacji zadania: 2010 rok 
2. Wysokość środków przeznaczonych na zadania -  60.000 zł. 
3. Wysokość środków przeznaczonych  na zadania w 2009 r. wynosiła 60.000 zł 
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. 
5. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i wolontariacie . 
 
WYMOGI OFERTY 
 
Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z  późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra  
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 
 
KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
Przy wyborze oferty złoŜonej odrębnie na poszczególne zadania uwzględniane będzie: 
 
1. Ocena moŜliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot. 
2. Zgodność oferowanego zadania z zadaniami i priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu. 
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. 
4. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 
5. Dotychczasowe doświadczenie oferenta. 
6. Posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY 
 
1.   Rozpatrywane będą tylko oferty sporządzone według. wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra  Pracy                    

i   Polityki   Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) 
2. Ofertę konkursową na realizację kaŜdego zadania oddzielnie, naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem 

obszaru działania, w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty 
ukazania się ogłoszenia z adnotacją „Konkurs na dotacje 2010”, w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej 
Cerekwi lub przesłać pocztą na adres: 47-260 Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, Urząd Gminy. 

3. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 35 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 
5. Decyzję o wyborze podmiotu i o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi w formie 

zarządzenia. 
 

 
                                                                                                             Wójt Gminy 

                                                                                                        Krystyna Helbin 


