GMINA LIPINKI LUZYCKIE
reprezentowana przez

WOJTAGMINY
oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjft zadania publicznego polegaj21cego na upowszechnianiu
dzialalnosci kulturalnej na terenie Gminy Lipinki LUZyckie w 2013 roku
Konkurs skierowany

do orgaruzaCJl

pozarz~dowych

wyrnienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
o dzialalnosci poZytku publicznego i

0

oraz podrniotow

kwietnia 2003 roku

wolontariacie

G.t.

U. z 2010 r.

Nr 234, poz. 1 6 ze zm.), ktorych dzialalnose statutowa zgodnajest z
zlecanego "'-'u....'u.u

1) Rodzaj zadania
Przedmiotern konkursu jest aktywizacja i integracja srodowiska lokalnego
w sferze krzewienia kultury i oswiaty na

Grniny Lipinki LUZyckie

w 2013 roku.
2) Wysokosc srodkow pubHcznych przeznaczonych na realizacjft zadania
bttd~cego

Na

przedmiotem konkursu Gmina przekaze

dotacjtt w wysokosci 6.000 PLN (brutto) oraz urnozliwi nieodplatne
udostttpnienie pornieszczen GOK w Lipinkach LUZyckich oraz
wiejskich.
3) Zasady przyznawania dotacji
Dotacja

L.v."l-Uj,U

2003 roku
z 201

0

Nr

przekazana

L.o<:"v ......

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia

dzialalnosci poZytku publicznego i

0

wolontariacie

G.t. Dz. U.

1 6 ze zm.).

4) Termin i warunki realizacji zadania
Zadanie rna bye realizowane w ci~gu calego 2013 roku. Zadanie rna polegae
na rnasowym upowszechnianiu kultury i oswiaty, organizowaniu spotkan

i imprez kulturalnych na terenie Gminy Lipinki LuZyckie. Do zadania nale.zy
rowniez dbalose

0

wykorzystywane pomieszczenia.

5) Termin skladania ofert
Oferty nale.zy skladae w terminie do 18 grudnia 2012 roku w sekretariacie
Urzt(du Gminy Lipinki LuZyckie, ul. Glowna 9, tel.

68 3626230;

fax: 68 3626241. Oferta powinna bye zlozona na formularzu wniosku
zgodnym z zal,!cznikiem nr 1 do rozporZ'};dzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotycz,!cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wniosek musi bye dostarczony listem poleconym, poczt'}; kuriersk,! lub
osobiscie (wnioskodawca otrzyma potwierdzenie zlozenia wniosku z dat'};
jego przyjt(cia na wlasnym egzemplarzu). Komplet dokumentow winien bye
umieszczony w kopercie opieczt(towanej piecz,!tk,! firmow'! wnioskodawcy
i podpisan,!: "Konkurs na upowszechnianie dzialalnosci kulturalnej

na

terenie Gminy Lipinki Lu.zyckie w 2013 roku". Wnioski zlozone winny
sposob nie bt(rl'! rozpatrywane.
6) Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywanin wyborn oferty
Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy
Lipinki LuZyckie. Wybor oferty nast'};pi do 30 grudnia 2012 roku.
Przy wyborze oferty stosowane bt(d,! nastt(puj,!ce kryteria:
- atrakcyjnose projektu dla mieszkaitcow gminy,
- budZet projektu, w tym wklad wlasny wnioskodawcy,
- doswiadczenie i zaplecze wnioskodawcy niezbt(dne do realizacji projektu.
7) W 2011 i 2012 roku Gmina Lipinki LuZyckie realizowala powyzsze zadanie
powierzaj,!c je organizacji pozarz'!dowej i przeznaczyla na ten cel w 2011
roku- 6.000 PLN i w 2012 roku- 6.000 PLN.

