
Zarządzenie Nr V/415/2009 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 14 stycznia 2009 roku 
 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 
 
 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 
oraz uchwały Nr  XXIX/247/2008 Rady Gminy Baranów z dnia 14 listopada 2008 roku w 
sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2009 rok, - zarządzam, 
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ogłosić otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieŜy w 2009 roku na terenie Gminy Baranów dla organizacji pozarządowych i 
podmiotów prowadzących działalność poŜytku publicznego. 
 

§ 2. 
 

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 3. 
 

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

§ 4. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do 
Zarządzenia Nr V/415/2009 

wójta Gminy Baranów 
z dnia 14 stycznia 2009 roku 

 

WÓJT  GMINY  BARANÓW  
 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) 

 
ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania 
sportu dzieci i młodzieŜy w 2009 roku na terenie Gminy Baranów. 

 
Rodzaj zadania: 
1. Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w piłkę noŜną. 
2. Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w tenisa stołowego. 
 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budŜecie Gminy Baranów na 
realizację w/w zadań wynosi: 
− zadanie Nr 1 – 7.000 zł (siedem tysięcy złotych), 
− zadanie Nr 2 – 3.000 zł (trzy tysiące złotych). 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budŜecie gminy na realizację 
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła w 
2008 roku – 10.000 zł, w tym: 
− 5.000 zł na zadanie „organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w piłkę 
noŜną”, 
− 2.000 zł na zadanie „organizacja współzawodnictwa i upowszechniani gry w tenisa 
stołowego”, 
− 3.000 zł na zadanie „organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie amatorskiego 
sportu kolarskiego” 
Dotacje na realizację w/w zadań publicznych w 2008 roku na terenie Gminy Baranów 
otrzymały dwa podmioty tj. UKS „Laskowia” w Baranowie – 6.000 zł oraz KS „Wola 
Czołnowska” - 4.000 zł. 
 
W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Termin składania ofert upływa z dniem 20 lutego 2009r. do godz. 15.00. Oferty na realizację 
zadań naleŜy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs ofert: Upowszechnianie 
sportu dzieci i młodzieŜy w 2009r. na terenie Gminy Baranów – zadanie Nr ...” w 
sekretariacie Urzędu Gminy Baranów: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 23 lutego 2009r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Baranów. 
 
Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia podpisania umowy z wyłonionym w 
drodze konkursu podmiotem do dnia 31 grudnia 2009r. Oferty naleŜy składać na wzorze, o 
którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Wyboru podmiotów realizujących w 2009 roku na terenie Gminy Baranów zadania 



publiczne, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, dokona komisja konkursowa 
powołana przez Wójta Gminy Baranów, biorąc pod uwagę n/w kryteria: 
1) objęcie zadaniem jak największej liczby dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Baranów, 
2) zgodność realizowanego zadania z zadaniami statutowymi podmiotu oraz 
kwalifikacje realizatorów, 
3) ocenę przedstawionej przez składający ofertę podmiot kalkulacji kosztów realizacji 
zadania, 
4) kompletność złoŜonej oferty, 
5) atrakcyjność oferty dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Baranów. 
 
Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są pod nr tel. 081 8834027 w. 13. 


