
BTIRMISTRZ PONIEQA
ul. RYnek?4
64-725 Poniec

Zarządzenie Nr 280 l20l4

Burmistrza Ponieca

z dnia 11 lutego 2014r.

w sprawie: otwartego konkursu ofert nu realizację zadari publicznych ze sfery

działalności pożytka publicznego w Gminie Poniec w 20t4 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnta 8 marca l990 o Samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust.l ustawy z dnia 24 lcwietnia 2003r. o
działalnoŚci pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz. IJ. z 2O|0r. Nr 234,
poz. 1536 zpoźniejszymi zmlanami) uchwały Rady Miejskiej w Ponięcu Nr XXXII|Ż62|2OI3
Z dnia 9 paździemika 2013 r. w sprawie Programu Wsp łpracy Gminy Poniec z
organtzacjami Pozarządowymi na 2014 rok oraz uchwały Nr XXXDV296I2OI0 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 30 września 2010 roku w Sprawie okreŚlenia szczegołowego
sposobu konsultowania z organuzacjaml pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektow akt w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organtzacjt.

Zarządzam co następuj e :

$ 1. ogłaszam otwartykonkurs ofert.

1. ogłoszen|ę stanowi załączntk nr l do niniejszego zarządzenią.

$ 2. Zarządzenie wchodzi w Życte z dniem ogłoszenia.



Załączniknr 1 do

Zarządzenia Nr 280 l z0I4

Burmistrza Ponieca

z dnia 11 lutego 201,4r

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Prowadzęnię szkoleri sportowych og lnorozwojowych oraz Z zakresu piłki

noŻnej dla mieszkaric w Ponieca i okolicznych wsi. Organizację tmprezy bądź

cyklu |mprez sportowych dla mieszkaric w gminy Poniec. IJdział w
rozgrywkach sportowych.

Wysokoś Środk w na realtzację tego zadania w roku 2013 wynosiła 10 O0O zŁ

w 2074 roku wysokość środk w wyniesie 11 500,00 zł.

Ż. Prowadzenie Imprezy bądŹ cyklu imprez sportowo rekreacyjnych dla

mieszkaric w Sarbinowa i okolicznych wsi oraz mieszka c w gminy Poniec.

WysokoŚć środk w na rcaltzację tego zadanta w roku 2013 wynosiła 5 000 zł w

2014 roku wysokoŚć środk w wyniesie 5 000,00 zł.

3. Prowadzenie szkoleri sportowych og lnorozwojowych oraz z zal<resu unihokeja

dla mieszkanc w gminy Poniec.

organtzację imprezy bądź cyklu lmprez sportowych dla mieszka cow gminy

Poniec. IJ dział w rozgrywkach sportowych.

WysokośÓ Środk w na realtzację tego zadania w roku 2013 wynosiła 8 000 zł w

2014 roku wysokość środk w wyniesie 8 000,00 zł.

4. Prowadzęnie szkoleri sportowych og lnorozwojowych oraz Z zakresu

Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkancow gminy Poniec.

organtzację imprezy bądź cyklu Impręz sportowych dla mieszkaric w gminy

Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

Wysokoś środk w na realtzację tego zadania w roku 2013 wynosiła 10 0OO zł

w 2014 roku wysokoś środk w wyniesie 10 000,00 zł.



5. Prowadzenie szkoleri sportowych og lnorozwojowych oraz z zakresu

lekkoatletyki dla mieszkaric w gminy Poniec.

Organizację imprezy bądź cyklu lffIprez sportowych dla mieszkaric w gminy

Poniec. IJdział w rozgrywkach sportowych.

WysokoŚć środk w na realtzację tego zadania w roku 20L3 wynosiła 8 000 zł

w 2014 roku wysokość środk w wyniesie 6 500,00 zł.

6. Prowadzente szkolet'r sportowych o$olnorozwojowych oraz z zakresu jazdy

konnej dla mieszkancow Rokosowa i okolicznych wsi.

Orgarlizację imprezy bądź cyklu |mprez sportowych dla mieszkaric w gminy

Poniec. IJdział w rozgrywkach sportowych.

Wysokość środk w na realtzację tego zadania w roku 2013 wynosiła7 OOO zł

w 2014 roku wysokoŚć środk w wyniesie 7 000,00 zł.

7. Prowadzenie lmprezy bądź cyklu Imprez sportowo rekreacyjnych dla

mieszkanc w Rokosowa i okolicznych wsi oraz mieszkaric w gminy Poniec.

WysokoŚÓ środk w na realizację tego zadanta w roku 2013 wynosiła 3 000 zł w

2014 roku wysokośÓ środk w wyniesie 3 000,00 zł.

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki:

1. Prowadzenie zadan dotyczących kultury, sztuki, ochrony d br kultury i tradycji

dla mieszkanc w gminy Poniec.

Działania na rzecz up owszechniani a kultur y muzy cznej w gmini e P onie c.

WysokośÓ Środk w na realizację tego zadanta w roku 2013 wynosił a 5 OO0 zł

w 2014 roku wysokość Środk w wynięsie 5 000,0 0 zł.

w zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez

alkohollzmz

L. Zapewnienie opieki dla os b w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez

alkoholizm.

WysokośÓ środk w na rea|izację tego zadania w roku 2OI3 wynosiła 2 000 zł w

2014 roku wysokoŚ środk w wyniesie 2 000,00 zł.



Zasady przyznawania dotacj i:

W konkursię uczestnuczyc mogą otganizacje określone w art. 3 ustawy z dnta 24

kwietnia 2003 roku o działalnoŚci pozytku publicznego i o wolontariacie tekst

jednolity (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z poźniejszymi zmianami).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej do dnia

05.03.2014 r. do godz. 1500 oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy

Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia Ż0I0 r. (Dz.IJ. z }OLI r. Nr 6, poz. 25). w

sprawie wzoru oferty i ramow ego wzoru umowy dotyczących realizacji zadanta

publicznego orazwzoru sprawozdania z wykonania tego zad,ania.

oferty niezgodne ze wzorem nie zostanąrozpatrzone.

Termin realizacji zadania do 31 grud nia 2014 r .

Do wniosku dołączyc naleŻy: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciry z

ewidencji lub inne dokumenty potwier dzające stafus prawny oferenta oraz

umocowanie os b go repre zentujących.

Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryeria:

I. ZbteŻnoś oferty z zadaniem przekazanym do rea\tzacjt,

2. MożIiwoŚ realizacjt zadanta ptzez organlzację'

3. Kalkulacje koszt w zadanta,

4. Przewidywana ltczbę odbiorc w realizowane go zadania.

oferty składać naleŻy w siedzibie l]rzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 1 dni od dnia zakonczenia

tęrminu składania wniosk w poprzez wywies ZenIę na tablicy ogłoszeri w
IJrzędzie Miejskim w Poniecu' publikację w Biuletynie Informacji Publtcznej

Gminy oraz na stronie internetowej Gminy poniec.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zad,ania

publicznego na czas realizacji zadania.

Burmistrz Po nie ca zastt Ze ga mozliwo ś ć nier ozstrzy gnięcia konkursu.

D ecy zja Burmist rza P onieca j est osta teczna.


