
Zarz�dzenie nr Or. 0151-34/06 

Burmistrza Le�nicy 

z dnia 20 czerwca  2006 r. 

w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego 

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

 

 
 
 
 Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno�ci 

po�ytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 

poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 i Nr 169 poz. 1420) Burmistrz 

Le�nicy zarz�dza, co nast�puje: 

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie  zadania publicznego w zakresie 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w cz��ci dotycz�cej ochrony zabytków sakralnych 

poło�onych na terenie gminy Le�nica. 

 

 

§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach okre�lonych w 

ogłoszeniu stanowi�cym zał�cznik do zarz�dzenia. 

 

§ 3. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urz�du Miejskiego w Le�nicy (www.bip.lesnica.pl), na tablicy ogłosze� 

Urz�du Miejskiego w Le�nicy oraz tablicach ogłosze� w sołectwach. 

 

 

  mgr in�. Hubert Kurzał  
       Burmistrz Le�nicy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         Zał�cznik do Zarz�dzenia  
         Nr Or. 0151-34/06 Burmistrza  

Le�nicy z dnia 20 czerwca 2006 r. 
 

 

BURMISTRZ LE�NICY 

OGŁASZA OTWARY KONKURS OFERT 

NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO  

W DZIEDZINIE KULTURY  

 
Rodzaj zadania. 

Konkurs ofert dotyczy realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w cz��ci dotycz�cej ochrony zabytków sakralnych. 

 

Wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania. 

Na realizacj� tego zadania w 2006 roku przeznacza si� kwot� 25 000,00 zł słownie: 

dwadzie�cia pi�� tysi�cy złotych. 

 

Zasady przyznawania dotacji. 

1. Dotacja przyznawana b�dzie na dofinansowanie (wsparcie)  realizacji zadania. 

2. Przyznanie dotacji na realizacj� zadania nast�pi na podstawie zawartej umowy z 

podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach okre�lonych w 

ustawie o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 

2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155 poz. 

1298 i Nr 169 poz. 1420). 

3. Wysoko�� przyznanej dotacji mo�e by� ni�sza ni� wnioskowana w ofercie.  

 

Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno by� wykonane w roku 2006, jednak nie wcze�niej ni� po podpisaniu 

umowy dotacji. 

2. Zakres realizacji zadania obejmowa� winien remonty i ochron� obiektów zabytkowych 

i sakralnych znajduj�cych si� na terenie gminy Le�nica. 

 

 

Termin i warunki składania ofert. 

1. Oferty nale�y składa� na formularzu, którego wzór stanowi zał�cznik Nr 1 do 

Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. 



(Dz. U. Nr 265, poz. 2207) osobi�cie lub przesła� poczt� w terminie do dnia 21 lipca  

2006 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urz�du Miejskiego w Le�nicy, ul. 1 Maja 9. 

2. Oferty, które zostan� zło�one lub dor�czone po tym terminie nie b�d� brane pod uwag� 

w konkursie i zostan� zwrócone bez otwierania. 

3. Oferta powinna by� zło�ona w zamkni�tej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert 

na wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w cz��ci dotycz�cej ochrony zabytków sakralnych.” 

4. Do oferty nale�y doł�czy�: aktualny odpis z Krajowego Rejestru S�dowego, 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, statut a w przypadku jednostek, 

o których mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego 

i wolontariacie  dokument potwierdzaj�cy statut tej jednostki. 

5. Oferty wraz z zał�cznikami zło�one na innych drukach, niekompletne, zło�one po 

terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione mog� zosta� wezwane do 

uzupełnienia braków lub odrzucone. 

 

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1. Termin rozpatrzenia ofert – 24 lipca 2006 r. godz. 16.00. 

2. Wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Le�nicy. 

3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane b�d� wg nast�puj�cych kryteriów: 

a) zgodno�� oferty z warunkami konkursu, 

b) osi�gni�cia i do�wiadczenia wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub 

podobnego projektu,  

c) posiadanie niezb�dnych zezwole�, upowa�nie� i decyzji wymaganych przepisami 

prawa niezb�dnych przy realizacji zadania, 

d) wiarygodno�� oferenta, 

e) zgodno�� tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu. 

Zasady powy�sze maj� zastosowanie tak�e w przypadku, gdy w konkursie zostanie 

zło�ona tylko jedna oferta. 

 

Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2005 r. 

W roku 2005 na zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami nie przyznano 

dotacji. 

 

 


