
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                      
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 
2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz.1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 
651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316;  z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) oraz Uchwały  Nr XLIII/235/2009 
Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku. 
 
 

 
WÓJT GMINY ŻELECHLINEK 

ogłasza otwarty konkurs ofert 
 
na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku na terenie 
Gminy Żelechlinek. 
 
1. Rodzaj zadań: 

a) Organizowanie imprez sportowych , rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej, 
b) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, 
c) Uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży, 
d) Przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji,  
e) Organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych sposobach 

rywalizacji sportowej, 
f) Wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu                   

i utrzymanie posiadanego), 
g) Utrzymanie boiska 
 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań – 20.000 zł.            
Dotacja Gminy na dofinansowanie  realizacji zadania nie może przekroczyć jego całkowitej wartości. 
 
3. Termin realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku. Zadanie będzie 
realizowane na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie. 
 
4. Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2009 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Żelechlinku, 97-226 Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1, na formularzu, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 grudnia 2005 
roku (Dz. U. 264, poz.2207) pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na 
realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2010”. 
Ponadto do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w Programie Współpracy Gminy 
Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 (Uchwała Nr XLIII/235/2009 Rady Gminy 
Żelechlinek z dnia 12 listopada 2009 roku). 
 
5. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 28 grudnia 2009 r. o godz. 10.00. 
 
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otwarcia przez komisję 
konkursową powołaną  przez Wójta Gminy Żelechlinek. Ocena ofert zostanie  dokonana w oparciu o 
kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
Programie Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 (Uchwała 
Nr XLIII/235/2009 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 listopada 2009 roku). 
 
7. W roku 2009 wymienione wyżej zadania realizowane były przy wsparciu z budżetu gminy w 
kwocie 20.000 zł.  
 


