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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESLAWIEC

O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESUWSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), art.
127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr )O(Vll/223/17Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia
27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018”

Wójt Gminy Bolesławiec
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
1. Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie kultury fizycznej polegającego na prowadzeniu szkolenia sportowego w zakresie
piłki nożnej seniorów, mieszkańców gminy Bolesławiec,wtym uczestnictwo we spółzawodnictwie.

2. Na zadanie, o którym mowa w ogłoszeniu, przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 186.000,00
zł (słownie zł: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy).

3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i

o wolontariacie .

4. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty uznane zostaną za
najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

5. Oferta winna zawierać szczegółowy zakres zadania publicznego, miejsce i termin jego
realizacji, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację

o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, deklarację o zamiarze odpłatnego lub
nieodpłatnego wykonania zadania. Do oferty należy dołączyć wykaz osób
uczestniczących w zajęciach oraz harmonogram zajęć i rozgrywek.

6. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartośćmerytoryczna oferty,
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
d) wysokość wkładu własnego,
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e) kompletność oferty i załączników.

7. Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

8. Złożona oferta musi być zgodna Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów

dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych

zadań (Dz. U. poz. 1300).

9. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Teatralna 1 A ,

w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego 2018 r,

10.0drzuceniu podlegają oferty złożone po terminie, niekompletne, nie dotyczące zadania

wskazanegow ogłoszeniu.
11. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

12. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu .

13. Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej Gmina Bolesławiec przekazała

dotację w wysokości:
a) w 2016 r. —210.000 zł,

b) w 2017 r. — 190.000 zl.


