GMINA LIPINKI LUZYCKIE
reprezentowana przez

WOJTAGMINY
oglasza otwarty konkurs ofert
na

realizacj~

zadania publicznego

polegaj~cego

na upowszechnianiu

kuItury flZycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki LUZyckie w 2017 roku

Konkurs skierowany jest do organizacji

pozarz~dowych

oraz podrniotow

wyrnienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

0

dzialalnosci

pozytku publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), ktorych
dzialalnose statutowa zgodna jest z dziedzin~ zlecanego zadania.

1) Rodzaj zadania

Przedrniotern konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej

sportu

na terenie Grniny Lipinki Luzyckie w 2017 roku.
2) Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na

Na realizacjy zadania

byd~cego

realizacj~

zadania

przedrniotern konkursu Grnina przekaze

dotacjy w wysokosci 32.000 PLN (brutto) oraz urnozliwi:
- nieodplatne korzystanie z boisk i szatni dla sportowcow oraz hali sportowej.
3) Zasady przyznawania dotacji

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisarni ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku

0

dzialalnosci pozytku publicznego i

0

wolontariacie (t.j. Dz. U. z

2016 r. poz. 1817).
4) Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie rna bye realizowane w calego 2017 roku. Zadanie rna polegae na
upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, organizowaniu irnprez, zawodow
i tumiejow sportowych oraz braniu udzialu w rozgrywkach sportowych
organizowanych na terenie innych gmin. Do zadania nalezy rowniez
utrzyrnanie i poprawa stanu technicznego

istniej~cej

bazy sportowej.

biez~ce

5) Termin skladania ofert
Oferty nalezy skladae w terminie do 4 styeznia 2017 roku w sekretariaeie
Urzydu Gminy Lipinki Luzyekie, uf. G16wna 9, tel. 68 3626230; fax: 68
3626241. Oferta powinna bye zlozona na formularzu
nr 1 do

rozporz~dzenia

byd~eym zal~eznikiem

Ministra Rodziny, Praey i Polityki Spoleeznej z dnia

17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow ofert i ramowyeh wzorow umow
dotyez~eyeh

realizaeji zadan publieznyeh oraz wzorow sprawozdan z

wykonania tyeh zadan. (Dz. U. poz. 1300). Do oferty nalezy dol~ezye aktualny
odpis z wlaseiwego rejestru. Wniosek powinien bye dostarezony listem
poleeonym,

poezt~

kuriersk~

lub

potwierdzenie zlozenia wniosku z
egzemplarzu).

Komplet

w kopereie opieezytowanej

osobiseie
dat~

dokumentow

(wnioskodawea

otrzyma

jego przyjyeia na wlasnym
WlnIen

pieez~tk~ firmow~

bye

umleszezony

wnioskodawey i

podpisan~:

"Konkurs na upowszeehnianie kultury fizyeznej i sportu na terenie Gminy
Lipinki Luzyekie w 2017 roku". Wnioski zlozone winny spos6b nie

byd~

rozpatrywane.

6) Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powolana przez W6jta Gminy
Lipinki Luzyekie. Wyb6r oferty

nast~pi

Przy wyborze oferty stosowane

byd~ nastypuj~ee

do 11 styeznia 2017 roku.
kryteria:

- atrakeyjnose projektu dla mieszkaneow gminy,
- budzet projektu, w tym wklad wlasny wnioskodawey,
- doswiadezenie i zapleeze wnioskodawey niezbydne do realizaeji projektu.
7) W 2015 i 2016 roku Gmina Lipinki Luzyekie realizowala powyzsze zadanie
powierzaj~e

je organizaej i

pozarz~dowej

i przeznaezyla na ten eel w 2015

roku- 32.000 PLN, w 2016 roku- 32.000 PLN.

