
Zarządzenie Nr V/170/2008 
Wójta Gminy Baranów 
z dnia 3 stycznia 2008r. 

 
 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 
 
 

                 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) - 
zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Baranów w 2008 roku. 

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta Gminy Baranów ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr V/170/2008 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 3 stycznia 2008 r. 

Wójt Gminy Baranów 
 
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.) 
 

OGŁASZA 
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Baranów w 2008 roku. 

 
Rodzaj wspieranych zadań: 

1. organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w piłkę noŜna, 
2. organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w tenisa stołowego, 
3. organizacja współzawodnictwa i upowszechniania amatorskiego sportu kolarskiego. 

 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budŜecie Gminy Baranów na realizacje 
w/w zadań wynosi: 

- zadanie Nr 1 – 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), 
- zadanie Nr 2 – 2.000 zł (dwa tysiące złotych), 
- zadanie Nr 3 – 3.000 zł (trzy tysiące złotych). 

Wysokość środków przeznaczonych w budŜecie Gminy Baranów na realizację zadań 
publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła w 2007 r. – 10.000 
zł. 
 
W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Termin składania ofert upływa z dniem 8 lutego 2008 r. do godz. 10.00. Oferty na realizację zadań 
naleŜy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert 2008 oraz nr zadania” w 
Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego o godz. 12.00 w 
sali konferencyjnej UG Baranów. 
Termin realizacji ofert ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2008 r. 
Oferty naleŜy składać na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
Nr 264, poz. 2207). 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
Baranów biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

- objęcie zadaniem jak największej liczby mieszkańców gminy, 
- zgodność projektu z zadaniami statutowymi oraz kwalifikacje realizatorów, 
- ocenę przedstawionej przez składającego ofertę kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz 

kompletność oferty, 
- atrakcyjność oferty dla mieszkańców gminy. 

 
Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są pod nr tel. 081 8834027 w. 13 


