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64-125 Poniec Zarządzenie Nr 22 l 2015

Burmistrza Ponieca

z dnia l0 marca 2015r.

w sprawiez otwartego konkursu ofert nu realizucję zudań publicznych ze sfery

dziułalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2pkt.4 ustawy z dnla 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z2OI3 r. poz.594 ze zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r. o
działalności poz1tku publicznego io wolontariacie tekst jednolity (Dz. U. z2010r. Nr 234,
poz. l 536'z poznie'jszvr-ni ztlianalni) uchu'ały Rady Mie.iskiej rł'Poniecu Nr XLIV/338lŻ074
z clnilr 7 listopacla 2()l4 r. w spraw'ic l)rograt-t-lt-t W's1ltiłprac1, cnliny Polriec z organizacjami
Pozarządowymi na 20l5 rok oraz ucirwały Nr XXX]Xl296l2010 Rady Miejskiej w Poniecu z
dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegołowego sposobu konsultowanla Z
organizac.jami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności poŻyku publicznego i o wolontariacie pro.iektow aktów prawa miejscowego w
dziedzlnach dotyczących działalno ści statutowe.i tych organizac i i.

Zarządzam co następuj e :

$ 1. ogłaszam otwafty konkurs ofert.

1. ogłoszenie stanowi załączntk nr 1 do ninie.jszego zarządzenia.

Ę 2. Zarządzenie wchodzi w Ż7lcte z dniem ogłoszenia.



Załącznik nr 1 do

ZarządzeniaNr Ż2 l Ż075

Burmistrza Ponieca

z dnia 10 marca 2015r

ogłoszenie o otwurtym konkursie ofert

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu piłki

noznej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. organizacj ę imprezy bądŹ

cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow gminy Poniec. IJdział w
rozgrywkach sportowych.

WvsokoŚc śroclkorr' na realiz-ac.ję tego zadirnia rv rclku 2014 wynosiła 9 500 zł

w 2015 roku wysokość środków wyniesie 10 000 zł.

2. Prowadzenie szkolen spofiowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu tenisa

stołowego dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi' C)tgantzac.ię imprezy

bądz cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow grniny Poniec. I]dział w

rozgrywkach sportowych.

WysokoŚc środkow na rea|izacię tego zadania w roku 2014 wynosiła 2 000 zł

w 2015 roku wysokoŚó środków wyniesie 10 000 zł'

3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogolnorozwojowych oraz z zakręsu trójboju

silorlc-et'l dla rllieszkańcolv Pcrnieca i okolicznych wsi. organizac.ię imprezy

bąclz cyklu itrrprez sportowych dla lnieszkańcow gminy Poniec. IJdział w

rozgrywkach sportowych.

Wysokość środkow na rcalizację tego zadania w roku 2014 wynosiła 0 zł w
2015 roku wysokość środkow wyniesie 1 000 zł.

4. Pror.vadzenie imprezy bądż cyklu imprez Sportowo rekreacyjnych dla

mieszkańcow Sarbinowa i okolicznych wsi oraz mieszkancow gminy Poniec.

Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2014 wynosiła 5 000 zł w

2015 roku wysokośó środkow wyniesie 3 000 zł.



5. Prowadzenie szko|eń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja

dla mieszkańców grniny Poniec.

Organtzację imprezy bądź cyklu irnprez Sportowych dla mieszkańcow gminy

Poniec. Udztał w roz_qrywkach sportowych.

\Ą'rstlkośc śroclktiu'na realizac.ję tcgo z'adania rv roku 2014 rvynosiła 8 000 zł w

2015 roku wysokośc Środkow wyniesie B 000 zł.

6. Prowadzenie szkoleń spor'towych ogolnorozwo.jowych oraz z zal<resu

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

organizację irnprezy bądz cyklu imprez sportowych dla rnieszkańców gminy

Poniec' U dział w- rozgryWkach sportowych.

Wysokośc Środkow na realizację tego zadania w roku 2014 wynosiła 10 O0O zł

w 2015 roku wysokoŚć środków wyniesie 4 000 zł.

1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogolnorozwojowych oraz z zakresu jazdy

konnej dla rlricszkańcóvl'Rokosowa i okolicznych wsi.

Orgarrizac.ję irnprez1, bądŹ cyklu imprez sportowych dla mieszkańcow gminy

Poniec. Udział W rozgrywkach sportowych.

WysokoŚć środkow na realizac|ę tego zadanla w roku 2014 wynosiła 7 000 zł

w 2015 roku wysokośÓ środków wyniesie 6 000 zł'

8. Prowadzenie imprezy bądź cyklu inrprez spotlowo rekreacyjnych dla

mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi oraz mieszkańcow gminy Poniec.

WysokoŚć środkow na realtzację tego zadania w roku 2014 wynosiła 3 000 zł w

2015 roku wysokoŚó Środkow wyniesie 3 000 zł'

W zakresie upowszechniania kultury i sztuki:

1' Prowadzenie zadań dotyczących kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji

dla rnieszkariców grniny Poniec.

D zi ałanta na rZeCZ up owszechni an i a kul tury muzy cznej w gminie Pon i ec.

WysokoŚÓ środkow narealizac1ę tego zadanta w roku 2014 wynosiła 5 000 zł

w 2015 roku wysokośc środkow wyniesie 5 000 zł.



w zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez

alkoholizm:

L Zapewnienie opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez

alkohoiizm.

Wr'sokośc środkórr. na ręallz'ac.|ę tego zadania w roku 2014 wynosiła 2 000 zł w

2015 roku wysokośc środkow wyniesie 2 000 zł.

Zasady przyznawania dotacj i:

W konkursie uczestnlczyc mogą organizacje okreŚlone w art. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie tekst

jednolity (Dz. U. zŻ0l0r. Nr 234, poz. 1536 z póżniejszynri zmianami).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŻenie w fbrmie pisemnej do dnia

31 marca 2015r. do godz. 1500 oferty zgodne.i zRozporządzeniern Ministra Pracy

l)olit1'ki Społcczrrc'j z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). w

sprawie wzoru of-erty i ramowego wzoru umowy dotyczących rea|izacji zadania

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadanta.

oferty niezgodne ze wzorem nie zostanąrozpatrzone.

Termin realizacjizadania do 31 grudnia 2075 r.

Do wniosku dołączyc na\eŻy: bilans roczny, rachunek wyiikow, aktualny odpis z

rejestru lub odpowiednio wyciqg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajqce

status prawny oferenta or;]z umocowanie osób go reprezentujqcych.

Przy rozpatrywaniu of'ert pod uwagę będą brane następuiące kryteria:

l. ZbleŻność oferty z zadanlemprzekazanym do realizacji,

2. Mozliwośc realizacjt zadanta ptzez organizację,

3. Kalkulacje kosztów zadania,

4. Przewidywana ltczbę odbiorcow realizowanego zadania.

of-erty składaÓ naleŻy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dnia zakonczenta

terminu składania wniosków poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w



Urzędzie Miejskim w Poniecu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej

Gminy orazna stronie internetowej Gminy Poniec.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zadania

publicznego na czas r ealizacji zadania.

B u rnr i s trz P orr i eca zastr zega nr ozl i woŚć n i erozstrzy gnięcia konkursu.

Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.


