
    WÓJT GMINY ŚWILCZA 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
 

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt. 14 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/19/2006 
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie programu współpracy na rok 2007 Gminy 
Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

I. Rodzaj zadania  oraz wielkość środków przeznaczonych na jego 
realizację :        
 
1.Wspieranie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowościach: 
 

Bratkowice  - 11.500,00 zł 
Świlcza  - 11.500,00 zł 
Mrowla  -   8.750,00 zł 

   Dąbrowa  -   8.750,00 zł 
 Rudna Wielka  -   8.750,00 zł 
 Trzciana  -   8.750,00 zl 

Przybyszówka   -   6.000,00 zł 
 

Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację powyższego zadania   –  64.000,00 zł 
 
 2. Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki - 11.000,00 zł. 
 3. Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa          - 10.000,00 zł. 
       
Na realizację w/w zadań w 2006r. wydatkowano ze środków publicznych kwotę: 9 3.000,00 zł.   
 
II. Zasady przyznawania dotacji: 
 

Dotacja może być przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną 
ofertę wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia 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.Nr 
264, poz.2207). O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póżn. 
zm.) 
 
III. Termin i warunki realizacji zadania: 
 
 Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w okresie od 
dnia podpisania umowy o wspieranie realizacji zadania do dnia 15 listopada 2007r.- przy 
zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad: 

• dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie 
• wsparcie nie będzie udzielane na zakupy inwestycyjne i prace remontowo-budowlane. 

 
 
 



IV. Termin składania ofert: 
 
 Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy  i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U Nr 264, poz.2207) w sekretariacie Urzędu Gminy  
Świlcza lub korespondencyjnie na adres Urząd Gminy Świlcza do dnia 6 marca br. do godz. 1500. 
Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 
oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu”. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. Oferta powinna być złożona na 
druku i zawierać załączniki o których mowa we wzorze. 
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 
 
 Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu. Ocena 
terminowości, zgodności i kompletności ofert zostanie dokonana zgodnie z pkt. II – IV dokonuje 
Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.  Ostateczną decyzje o przyznaniu 
dofinansowania objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Wójt Gminy. O wynikach 
konkursu Wójt Gminy Świlcza poinformuje pisemnie. Przy rozpatrywaniu ofert, będą brane pod 
uwagę następujące kryteria: 

1) Znaczenie zadania dla społeczności lokalnej 
2) Wymierna korzyść dla mieszkańców 
3) Dotychczasowa współpraca z gminą 
4) Dokonania i pozycja oferenta w środowisku lokalnym 
5) Posiadana (użytkowana) baza materialna  

 Ogłoszenie umieszcza się na stronie internetowej Gminy Świlcza /www.swilcza.i-gmina.pl/ 
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy. 
 Bliższą informację na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy lub telefonicznie 
/017/86-70-147.   
  


