
Na podstawie ań. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z20|4 r.. poz. lll8) oraz Uchwały Nr lY/20/2015 Rady Gminy
w Jastrzębiu z dnia 29 stycznia 20l5 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożlku publicznego na lata 201 5 - 2011

Wójt Gminy Jastrząb
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego rv 2016 roku
przez organizacj e pozarządowe i podmioĘ prorvadzące

działalność pożytku publicznego

L Rodzaj zadania:.
Upowszechnienie kultury ftzycznej i sportu prowadzenie druŹyny piłki noŻnej
jurriorów i seniorów.

il. Wysokość środków publicznych ptzeznaczonyclr na realizację zadania:
35 000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1' . ZłoŻona oferta wirrna spełniaó wymagarria wyszczególnione w art. 14 ustar.q'

o działalrrości poży.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r', poz' 1118
z póżn. zm') oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.
zŻ011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Do oferty la|eŻy dołączyć:
_ kopię statutu potwierdzoną za zgodność,

aktualrry odpis z właściwego rejestru (ważrry 3 miesiące),
_ sprawozdarrie n]er}.toryczne i finansowe za ostatni rok działalności.
3 . Ze zgloszonych ofert zostanie wybrana naj korzystniej sza w trybie otwafiego konkursu

przeprowadzanego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku prrblicznego
i o wolontariacie.

4. Uruclromienię środków na realizację zadania nastą)i na podstawie unrowy zarł'artej
pon-riędzy Wójtenr Gminy Jastrząb, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana'

lV. Ternlin realizacji zadan ia:

- do 3l grudnia 2016 r.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1' oferty należy składaó w zamkniętyclr koperlaclr z napisem pehiej nazwy oferet-tta

i adresu oraz t}'tułu zadania w Urzędzie Gminy Jastrząb do 29.0Ż '2016 r.

do godz. l5oo.

Dodatkowych infomracji udziela Pani Elżbieta Bodo, tel. (048) ó2848ó8.
Wzór oferty określa załącznik nr l do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 20l0 r. (Dz. U. z2071 r. Nr 6' poz. 25).
Termin. tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąli do dnia 04.03 '2016 r. w Urzędzte Grrriny Jastrząb.
Podstawowe kry.teria stosowane pruy rozpatrywaniu ofeń określa art. 15 ustawy
o działalności poży.tku publicznego i o wo1ontariacie.
W 2015 r. na zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury ftzycznel
zrealizowano kwotę 35 000'00 zł.
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