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ZARZĄDZENIE NR V/700/2010
WÓJTA GMINY BARANÓW

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 

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 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały Nr XLII/352/2009 Rady Gminy Baranów 
z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok", - zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci 
i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego. 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega 
opublikowaniu: 

1)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów, 

2)na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Baranów, 

3)na stronie internetowej Gminy Baranów. 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr V/700/2010

Wójta Gminy Baranów

z dnia 8 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW 

WÓJT GMINY BARANÓW 

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

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach upowszechniania sportu dzieci 
i młodzieży w 2010 roku na terenie Gminy Baranów. 

- Rodzaj zadania: Organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w piłkę nożną. 

- Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Baranów na realizację w/w zadania wynosi 
10.000 złotych. 

- Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań publicznych z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiła w 2009 roku – 10.000 zł, w tym: 

- 7.000 zł na zadanie „organizacja współzawodnictwa i upowszechniania gry w piłkę nożną”, 

- 3.000 zł na zadanie „organizacja współzawodnictwa i upowszechniani gry w tenisa stołowego”, 

- Dotacje na realizację w/w zadań publicznych w 2009 roku na terenie Gminy Baranów otrzymały dwa podmioty 
tj. UKS „Laskowia” w Baranowie – 7.060 zł oraz KS „Wola Czołnowska” - 2.940 zł. 

Zasady przyznawania dotacji: 

- W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

- Przyznanie dotacji uzaleznione będzie od spełnienia przez oferenta warunków i kryteriów, o których mowa 
w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów okreslonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

- Ocena oferty realizacji zadania publicznego przeprowadzona będzie w dwóch etapach: 

- formalnym - dotyczy kompletności złozonej oferty w tym: 

a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie, 

b) wybór odpowiedniego formularza oferty, 

c) kompletność i poprawność wypełnienia formularza oferty, 

d) kompletność załaczników dołączonych do formularza oferty. 

- merytorycznym - dotyczy oceny jakościowej oferty. 

- oferty, które po dokonaniu oceny merytorycznej uzyskały największą ilość punktów zostaną zakwalifikowane 
do realizacji zadania i otrzymania dotacji na warunkach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik 
Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozadania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207). 

- Termin realizacji zadań ustala się na okres od dnia podpisania umowy z wyłonionym w drodze konkursu 
podmiotem do dnia 31 grudnia 2010r. Oferty należy składać na wzorze, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

- Ralizacja zadania musi odbywać się na terenie Gminy Baranów i być dostępna dla dzieci i młodzieży jej 
z terenu. Do wykonania zadania niezbędne jest posiadanie odpowiedniej bazy sportowej i kadry trenersko - 
instruktorskiej. 
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Termin składania ofert upływa z dniem 30 czerwca 2010r. do godz. 15.00. Oferty na realizację zadania 
należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs ofert: Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży 
w 2010r. na terenie Gminy Baranów” w sekretariacie Urzędu Gminy Baranów: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lipca 2010r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Baranów. 

Wyboru podmiotów realizujących w 2010 roku na terenie Gminy Baranów zadanie publiczne, o którym 
mowa w niniejszym ogłoszeniu, dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Baranów, biorąc 
pod uwagę kryteria określone w art. 15 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o działalności pozytku publicznego i o 
wolantariacie oraz: 

1)objęcie zadaniem jak największej liczby dzieci i młodzieży z terenu Gminy Baranów, 

2)atrakcyjność oferty dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Baranów. 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są pod nr tel. 81 8834027 w. 13. 


