
WÓJT GMINY JASTRZĘBIA 

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

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

 

ogłasza otwarty konkurs ofert: 

 

I. Jednostka przeprowadzająca konkurs: 

Urząd Gminy w Jastrzębi, 26-631 Jastrzębia. 

II. Rodzaj zadań: 

1. Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych nad morzem w okresie 

wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia. Maksymalna wysokość 

dotacji: 22 000 zł. 

III. Uprawnione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 11 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 

poz. 873 z późn. zm.). Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. Załącznik Nr 1 

w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o 

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6 

poz. 25 z 10 stycznia 2011r.). 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pok. 9 w terminie do dnia 1 czerwca 

2011r. do godz. 9.55. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub pocztą 

(list polecony) na ww. adres z dopiskiem: 

Wójt Gminy Jastrzębia  

„OFERTA KOLONII LETNIEJ” 

Nie otwierać przed 1 czerwca 2011r. 

Na kopercie należy umieścić również nazwę Wnioskodawcy i jego adres. 

V. Termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi w dniu 1 czerwca 2011r. o godz. 

10.00. Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert. 

VI. Zasady przyznawania dotacji:  
Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu 

przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 

Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja. 

VII. Zastrzeżenia 

1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. 

3. Gmina Jastrzębia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanej dotacji w 

przypadku zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania przez 

Radę Gminy Jastrzębia. 

VIII. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju. 

W 2010 roku zorganizowano kolonie socjoterapeutyczne dla 30 dzieci - kwota dotacji 21.960 

zł. 

IX. Sposób uzyskania warunków konkursu ofert: 

Warunki konkursu ofert należy odebrać w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, pok. 2 od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. 

W sprawie wyjaśnienia treści postępowań zawartych w ogłoszeniu lub Warunkach konkursu 

ofert należy kontaktować się z Panią Barbarą Kwaśniewską od poniedziałku do piątku w 

godz. od 8.00 do 15.00 pod nr tel. (048) 384 05 07 lub osobiście w Urzędzie Gminy Jastrzębia 

w pokoju nr 2. 



 

 


