GMINA LIPINKI LUZYCKIE
reprezentowana przez

WOJTAGMINY
oglasza otwarty konkurs ofert
na

realizacj~

zadania publicznego

polegaj~cego

na upowszechnianiu

kultury frzycznej i sportu na terenie Gminy Lipinki LUZyckie w 2013 roku

Konkurs skierowany jest do orgamzaCJI

pozarz~dowych

oraz podrniotow

wyrnienionych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci poZytku publicznego i

0

wolontariacie G.t. Dz. U. z 2010 r.

Nr 234, poz. 1536 ze zm.), ktorych dzialalnose statutowa zgodnajest z dziedzin~
zlecanego zadania.

1) Rodzaj zadania

Przedmiotern konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej

sportu

na terenie Grniny Lipinki LUZyckie w 2013 roku.
2) Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na

Na

realizacj~

dotacj~

zadania

b~dqcego

realizacj~

zadania

przedrniotern konkursu Gmina przekaZe

w wysokosci 30.000 PLN (brutto) oraz urnozliwi:

- nieodplatne korzystanie z boiska i szatni dla sportowcow.
3) Zasady przyznawania dotacji

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

0

dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie G.t. Dz. U.

z 201 Or. Nr 234, poz. 1536 ze zrn.).
4) Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie rna bye realizowane w 2013

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

biez~ce

utrzymanie i poprawa stanu technicmego

istniej~cej

bazy

sportowej.

5) Termin skladania ofert
Oferty naleZy skladae w terminie do 18 grudnia 2012 roku w sekretariacie
Urzydu Gminy Lipinki LUZyckie, ul. Glowna 9, tel.

68 3626230;

fax: 68 3626241. Oferta powinna bye zlozona na formularzu wniosku
zgodnym z

zal~cmikiem

nr 1 do

rozporz~dzenia

Ministra Pracy i Polityki

Spolecmej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy

dotycz~cych

realizacji zadania pUblicmego oraz wzoru

sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Wniosek powinien bye dostarczony listem poleconym,

poc~ kuriersk~

osobiscie (wnioskodawca otrzyma potwierdzenie zlozenia wniosku z

lub

dat~

jego przyjycia na wlasnym egzemplarzu). Komplet dokumentow winien bye
umieszczony w kopercie opieczytowanej
i

podpisan~:

piecz~tq frrmow~

wnioskodawcy

"Konkurs na upowszechnianie kultury fizycmej i sportu na

terenie Gminy Lipinki LuZyckie w 2013 roku". Wnioski zlozone w inny
sposob nie

by~

rozpatrywane.

6) Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy
Lipinki LuZyckie. Wybor oferty nas4pi do 30 grudnia 2012 roku.
Przy wyborze oferty stosowane by~ nastypuj~ce kryteria:
- atrakcyjnose projektu dla mieszkailcow gminy,
- budZet projektu, w tym wklad wlasny wnioskodawcy,
- doswiadczenie i zaplecze wnioskodawcy niezbydne do realizacji projektu.
7) W 2011 i 2012 roku Gmina Lipinki LuZyckie realizowala powyzsze
zadanie

powierzaj~c

je organizacji pozarZ4dowej i przemaczyla na ten cel

w 2011 roku- 35.000 PLN, w 2012 roku- 35.000 PLN.

