
ZAŁĄCZNIK NR 2 
do Zarządzenia Wójta Gminy 
Nr  OA.0151-38/06 
z dnia  27.03.2006r 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  
na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

  
 

Wójt Gminy Mszana zaprasza do składania ofert na wspieranie zadań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej, zgodnie z „Programem współpracy Gminy Mszana na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i 
innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności poŜytku publicznego i 
wolontariacie”  
 
1. Przedmiot konkursu, rodzaj i formy realizacji zadania: 

− organizowanie imprez sportowych, zawodów, turniejów, rajdów i zgrupowań  
− szkolenia sportowe dzieci i młodzieŜy, prowadzenie zajęć treningowych 
− udział w zawodach i turniejach organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego przez 

krajowe związki sportowe oraz inne ośrodki sportu.  
 
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z budŜetem Gminy Mszana  wynosi 

10.000,00 zł. Kwota ta moŜe ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, Ŝe zadanie moŜna zrealizować 
mniejszym kosztem, złoŜone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji, zaistnieje konieczność zmiany 
budŜetu w części przeznaczonej na realizację zadania lub z przyczyn niemoŜliwych do przewidzenia w 
dniu ogłoszenia. Kwota przyznanej dotacji nie moŜe przekroczyć 75% wartości zadania, nie więcej 
jednak niŜ 10.000,00 zł.  

 
3. Zasady dofinansowania zadań stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Nr OA.0151-38/06 

z dnia 27.03.2006r., dostępny na stronie internetowej urzędu www.mszana.ug.gov.pl oraz w Referacie 
Kontroli Wewnętrznej i  Urzędu Gminy w Mszanie – pok. nr 23. 

 
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 203r. nr 193 poz. 1891 ) w Urzędzie Gminy w 
Mszanie, Punkt Obsługi Klienta, ul. 1 Maja 81, pok. nr 7. Oferty złoŜone na innych drukach lub po 
terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. W przypadku nadesłania wniosku pocztą liczy się 
data wpływu do Urzędu Gminy. 

 
5. Termin składania ofert do 31.05.2006r. włącznie do godz. 15.00.  

 
6. Oferent moŜe złoŜyć tylko jeden wniosek.  

 
7. Zasady i tryb wyboru ofert: 

− Regulamin pracy Komisji oceniającej oraz jej skład określa Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 
− Decyzję o wyborze podmiotów programu, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji 

podejmuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia. 
− ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.06.2006r. 

 
8. Wybór ofert nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

− merytoryczne – zasięg, cykliczność, społeczne uzasadnienie projektu przedsięwzięcia ( 0-3 pkt.) 
− finansowe – koszty realizacji oraz ocena oszczędności i efektywności zadania, udział środków 

własnych i innych źródeł finansowania ( 0-3 pkt.) 
− organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie ( 0-3 pkt.) 
− potencjalni partnerzy i beneficjenci ( 0-3 pkt.) 

 
9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się w miesiącu lipcu 2006r. i 

zakończyć przed 31.10.2006r. 
 
10. Postępowanie o udzielenie wsparcia jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanego wsparcia i 

jej cel zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz do 
wglądu w Referacie Kontroli Wewnętrznej, Edukacji i Informacji – pok. nr 23. 

 
 
  


