
Załącznik nr 1 do 
 Zarządzenia nr 18/2011  

Wójta Gminy Podegrodzie  
 z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAO PUBLICZNYCH  

W 2011 ROKU 

 

Wójt Gminy Podegrodzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadao publicznych 
w 2011 roku. 

1. Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację których przeznaczono poniższe środki 
finansowe:  

a) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
- upowszechnianie wśród młodzieży sportu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,  
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, 
- prowadzenie współzawodnictwa sportowego młodzieży szkół podstawowych  

i gimnazjalnych oraz reprezentowanie Gminy Podegrodzie na zawodach sportowych poza 
terenem Gminy, 

- organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo – 
rekreacyjnym promującym zdrowy tryb życia,  

- organizowanie zajęd sportowych i współzawodnictwa sportowego szkół, upowszechnianie 
sportu i rekreacji,   

- organizowanie turniejów sportowych dla młodzieży oraz ludności z terenu gminy w tym:  

 liga siatkówki,  

 turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Podegrodzie dla drużyn zrzeszających 
mieszkaoców gminy, 

 halowy turniej piłki nożnej dla drużyn zrzeszających mieszkaoców gminy,  

 i inne. 
- utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własnośd komunalną, 
- wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu w tym szkolenie dzieci i młodzieży  

w dziedzinach sportowych, 
- organizacja imprez sportowych promujących Gminę. 

Na realizację zadania w okresie od stycznia – grudnia 2011- przeznaczono kwotę 85 000,00 zł. 
b) z zakresu gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych: 

- zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podegrodzie, 
- prowadzenie zajęd sportowych: tj. zawody, imprezy sportowo – rekreacyjne promujące 

gminę,  
- upowszechnianie sportu i rekreacji, 
- upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

Na realizację zadania w okresie od stycznia – grudnia 2011- przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. 
c) z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii: 

- zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 
- prowadzenie zajęd sportowych tj. zawody, imprezy sportowo – rekreacyjne promujące 

gminę,  
- upowszechnianie sportu i rekreacji,  
- upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia,  

Na realizację zadania w okresie od stycznia – grudnia 2011- przeznaczono kwotę 5 000,00 zł. 
d) z zakresu ochrony zdrowia: 



- propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkaoców gminy,    
- poprawy życia i aktywizacji osób z chorobami przewlekłymi np. cukrzycą, 
- działania edukacyjne przyczyniające się do ochrony zdrowia, z zastrzeżeniem, że działania 

te nie pokrywają się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w zakresie realizacji gminnych programów przeciwdziałania narkomanii  
i alkoholizmowi. 

Na realizację zadania w okresie od stycznia – grudnia 2011-  przeznaczono kwotę 3 000,00 zł. 
 

2. Zasady przyznawania dotacji. 
Po przeprowadzeniu konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. 
zm.) oraz Regulaminem otwartego  konkursu ofert. W przypadku przyznania dotacji  
w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot w uzgodnieniu z organem zlecającym, dokona 
korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji. 
 

3. Termin i warunki realizacji zadao: 
a) termin – w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku z zastrzeżeniem, że pierwszym 

dniem kwalifikowalności wydatków pokrytych z dotacji jest dzieo podpisania umowy, 
b) warunki - zgodnie z zawartą umową oraz w zakresie opisanym w ofercie. 

 
4. Termin składania ofert: 

Celem uzyskania dotacji kompletne wnioski należy składad w zaklejonych, opisanych  
i opieczętowanych kopertach (nazwa podmiotu, nazwa zadania, zakres) z adnotacją „Otwarty 
konkurs ofert na realizację zadao publicznych w 2011 roku” w terminie do 10 lutego 2011 roku 
do godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248.  
Za termin złożenia ofert wysłanych pocztą uważa się datę wpływu na dziennik podawczy 
Urzędu Gminy Podegrodzie. 
Wzór oferty wraz z Regulaminem otwartego konkursu ofert dostępny jest w siedzibie Urzędu 
Gminy Podegrodzie, pok. nr 5 oraz na stronie www.podegrodzie.pl, w zakładce „Organizacje 
pozarządowe”. 
 

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 
a) termin - wybór ofert nastąpi do 30 dni od upływu terminu na ich składanie. Wyniki 

otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po ich wyborze: 
- w Biuletynie Informacji Publicznej, 
- w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, 
- na stronie internetowej www.podegrodzie.pl, 

b) tryb – zarządzeniem Wójta Gminy Podegrodzie, 
c) kryteria stosowane przy wyborze ofert – zawarte w Regulaminie otwartego konkursu ofert. 

 
6. Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim, przez organ administracji publicznej, 

zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem 
wysokości dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.): 

a) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota  85 000,00 zł, w trybie 
otwartego konkursu ofert, 

b) z zakresu gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota  
10 000,00 zł, w trybie otwartego konkursu ofert, 

c) z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - kwota  10 000,00 zł, w trybie 
otwartego konkursu ofert, 

d) z zakresu ochrony zdrowia - kwota - 3 000,00 zł, w trybie otwartego konkursu ofert, 

http://www.podegrodzie.pl/
http://www.podegrodzie.pl/


e) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota  5 000,00 zł, w trybie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert, 

f) z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii - kwota  5 000,00 zł, w trybie  
z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 
7. Informacja o zrealizowanych w roku bieżącym, przez organ administracji publiczne, zadaniach 

publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości 
dotacji przekazywanych organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art.  
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.): 

W roku bieżącym nie przeznaczono do tej pory żadnych środków na realizację zadao 
publicznych z zakresów, na które ogłoszony jest konkurs. 

 
8. Informacje dodatkowe: 

Wszelkich informacji o ogłoszonym konkursie ofert udziela podinspektor ds. promocji  
i pozyskiwania środków pomocowych telefonicznie: 18-448-49-59, mailowo: 
m.zielinska@podegrodzie.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie, pok. nr 5. 
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