
 
         Zał�cznik do Zarz�dzenia  
         Nr 0151-9/06 Burmistrza Le�nicy  

z dnia 29 grudnia 2006 r. 
 

 

BURMISTRZ LE�NICY 

OGŁASZA OTWARY KONKURS OFERT 

NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE 

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

 
Rodzaj zadania. 

Konkurs ofert dotyczy wsparcia i powierzenia zadania, które polega na upowszechnianiu 

kultury fizycznej i sportu oraz zapewnieniu dzieciom i młodzie�y aktywnych form 

wypoczynku i rekreacji. 

 

Wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania. 

Na realizacj� tego zadania w 2007 roku przeznacza si� kwot� 90 000,00 zł słownie: 

dziewi��dziesi�t tysi�cy złotych. 

 

Zasady przyznawania dotacji. 

Dotacja przyznawana b�dzie na sfinansowanie lub 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. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pó�n. zm.) 

Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Termin realizacji zadania ustala si� od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 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) szkolenie dzieci, młodzie�y i dorosłych uzdolnionych sportowo, 

b) organizowanie imprez sportowych i turniejów np. tenis stołowy, szachy, piłka 

r�czna, warcaby, gminne turnieje piłkarskie wsi, 

c) udział w rozgrywkach piłki no�nej LZS-ów działaj�cych na terenie gminy 

Le�nica zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie 

kosztów z tym zwi�zanych, 



d) zakup sprz�tu sportowego, 

e) zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osi�gni�� sportowych gminy, 

f) bie��ce utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniej�cej bazy sportowej, 

g) ponoszenie innych niezb�dnych wydatków w zwi�zku 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 30 stycznia  

2007 r. 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 zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu” 

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. 3 pkt. 1  Ustawy o działalno�ci po�ytku publicznego 

i wolontariacie  dokument potwierdzaj�cy status tej jednostki. 

 

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1. Termin rozpatrzenia ofert – 1 luty 2007 r. godz. 1000.  

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 2006 r. 

W roku 2006 na zadanie zwi�zane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 

przyznano dotacj� w wysoko�ci 90 000,00 zł. 

 

 
 


