
 
Zarz�dzenie nr Or. 0151-33/06 

Burmistrza Le�nicy 
z dnia 19 czerwca  2006 r. 

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 
w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych �rodowisk 

 
 
 
 
 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) oraz 

Uchwały Nr XXXVI/205/05 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie 

przyj�cia programu współpracy gminy Le�nica z organizacjami pozarz�dowymi i innymi 

podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku publicznego na rok 2006 Burmistrz Le�nicy 

zarz�dza, co nast�puje: 

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego polegaj�cego na 

prowadzeniu warsztatów muzycznych dla mniejszo�ci niemieckiej. 

 

§ 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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
         Zał�cznik do Zarz�dzenia  
         Nr Or. 0151- 33 /06 Burmistrza  

Le�nicy z dnia 19 czerwca 2006 r. 
 

 

BURMISTRZ LE�NICY 

OGŁASZA OTWARY KONKURS OFERT 

NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO  

W DZIEDZINIE KULTURY  

 
Rodzaj zadania. 

Konkurs ofert dotyczy wsparcia zadania polegaj�cego na prowadzeniu warsztatów 

muzycznych dla mniejszo�ci niemieckiej. 

 

Wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania. 

Na realizacj� tego zadania w 2006 roku przeznacza si� kwot� 12 500,00 zł słownie: dwana�cie 

tysi�cy pi��set złotych. 

 

Zasady przyznawania dotacji. 

Dotacja przyznawana b�dzie na dofinansowanie realizacji zadania. 

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). 

 

Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Termin realizacji zadania ustala si� do 15.12.2006 r. 

2. W konkursie udział mog� bra� podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie. 

3. Zakres realizacji zadania: 

a) systematyczne prowadzenie prób z orkiestr� d�t�, chórem, zespołem 

�piewaczym i zespołami kameralnymi, 

b) promocja swojego dorobku artystycznego poprzez udział zespołów i orkiestry w 

przedsi�wzi�ciach kulturalnych organizowanych w regionie, 

c) wyjazd warsztatowy z orkiestr� i zespołami kameralnymi,  

d) zakup instrumentów i innego sprz�tu muzycznego, 

e) poszerzenie istniej�cej biblioteki – zakup nut, 

f)  ponoszenie innych niezb�dnych wydatków zwi�zanych  z realizacj� zadania. 



 

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 20 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 w dziedzinie kultury” 

4. Do oferty nale�y doł�czy�: 

o Aktualny odpis z Krajowego Rejestru S�dowego  

o Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok. 

o Statut 

 

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1. Termin rozpatrzenia ofert – 24 lipca 2006 r. godz. 15.00. 

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) mo�liwo�� realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, 

do�wiadczenie) 

c) koszty realizacji zadania, 

d) wiarygodno�� oferenta (dla oferentów spoza gminy Le�nica potwierdzenie 

wiarygodno�ci przez organ samorz�dowy, na terenie którego prowadzona była 

dotychczasowa działalno��), 

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 w dziedzinie  kultury nie przyznano dotacji. 

 
 
       mgr in�. Hubert Kurzał  

Burmistrz Le�nicy 
 

 


