
WÓJT GMINY CISEK

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT

NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH  W ROKU 2008

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Konkursy ofert dotyczą wsparcia niżej wymienionych zadań:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- kwota dotacji: 90 000,00 zł

2. Pomoc społeczna – działalność opiekuńcza

- kwota dotacji: 55 000,00 zł

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

- kwota dotacji: 29 000,00 zł

Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja przyznawana będzie na dofinansowanie realizacji zadania.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, 

którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.

2. W konkursie  udział  mogą  brać  podmioty,  o  których  mowa w art.  3  ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Zakres realizacji zadań:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

a) szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych uzdolnionych sportowo,

b) organizowanie imprez sportowych i turniejów oraz udział w rozgrywkach np. 

tenis stołowy, skat, szachy, piłka ręczna, warcaby, gminne turnieje piłkarskie, 

c) organizowanie  imprez  sportowo-kulturalnych  z  okazji  jubileuszy  klubów 

sportowych,

d) udział w rozgrywkach piłki nożnej LZS-ów działających na terenie gminy Cisek 

zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek i poniesienie kosztów 

z tym związanych,



e) zakup sprzętu sportowego,

f) zabezpieczenie kadry szkoleniowej, promocja osiągnięć sportowych gminy,

g) bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,

h) ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacją zadania.

Pomoc społeczna – działalność opiekuńcza: 

a) opieka  pielęgnacyjna  w  środowisku  domowym  osób  chorych, 

niepełnosprawnych, samotnych i starszych,

b) terapia ambulatoryjna i domowa, 

c) rehabilitacja lecznicza.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej  :  

a) prowadzenie  świetlicy  psychoterapeutycznej  dla  osób  z  rodzin  dotkniętych 

chorobą  alkoholową i potrzebujących pomocy,

b) poprawa  bezpieczeństwa  mieszkańców  gminy,  głównie  w  środowiskach 

patologicznych i uzależnionych. 

Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty  należy  składać  na  formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  Nr  1  do 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. 

(Dz. U. Nr 264, poz. 2207) osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Cisek, 

ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek.

2. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w formie 

pisemnej  w  zamkniętej  kopercie  pod  rygorem  nieważności  w  nieprzekraczalnym 

terminie  30  dni  od  ukazania  się  ogłoszenia  w  prasie, tj.  do  dnia  11.02.2008  r. 

w sekretariacie Urzędu Gminy Cisek w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na 

adres: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, Urząd Gminy z adnotacją „Konkurs ofert na 

wykonanie zadania publicznego…” należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną 

ofertą. 

3. Oferty,  które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą  rozpatrywane 

i zostaną zwrócone bez otwierania.

4. Do oferty należy dołączyć: 

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 

ostatni rok, statut a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 

ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie  dokument 

potwierdzający status tej jednostki,



b) imienny  wykaz  zawodników  z  podziałem  na  drużyny,  z  podaniem  miejsca 

zamieszkania (imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia).

Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.   Termin rozpatrzenia ofert: 

a)  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu 

składania ofert,

b)  wyboru ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Cisek.

      2.  Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:

a) zgodność oferty z warunkami konkursu,

b) możliwość  realizacji  zadania  przez  oferenta  (baza,  zasoby  rzeczowe,  kadra, 

doświadczenie),

c) koszty realizacji zadania,

d) wiarygodność  oferenta  (dla  oferentów  spoza  gminy  Cisek  potwierdzenie 

wiarygodności  przez  organ  samorządowy,  na  terenie  którego  prowadzona  była 

dotychczasowa działalność),

e) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.

Zasady powyższe  mają  zastosowanie  także  w przypadku,  gdy w konkursie  zostanie 

złożona tylko jedna oferta.

Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007 r.

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacja w wysokości  100 000,00 zł.

2) Pomoc społeczna - działalność opiekuńcza -  dotacja w wysokości 50 000,00 zł.

3) Prowadzenie  świetlicy  socjoterapeutycznej  -  prowadzenie  świetlicy 

socjoterapeutycznej – dotacja w wysokości 25 000,00 zł.

WÓJT
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