
 Wójt Gminy Jastrzębia 
ogłasza konkurs ofert 

 
1. Jednostka przeprowadzająca konkurs. 
Urząd Gminy Jastrzębia , 26-631 Jastrzębia. 
2. Przedmiot konkursu ofert oraz maksymalna wysokość dotacji. 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” 
Zadanie 1. Kwota 32.000 zł 
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Jastrzębia. 

a) Przygotowanie do udziału w turniejach i rozgrywkach sportowych – piłka noŜna 
b) Organizacja rozgrywek, 
c) Utrzymanie boiska sportowego i budynku klubowego 

 

Zadanie 2. Kwota 13.000 zł 
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród dorosłych  z terenu Gminy Jastrzębia. 

a) Przygotowanie do udziału w turniejach i rozgrywkach sportowych – piłka noŜna 
b) Organizacja rozgrywek 

 

3. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, 26-631 Jastrzębia pokój nr 9 w terminie do dnia  
16.03.2011r.   do godz. 9.30. 
Ofertę naleŜy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub pocztą (list polecony) 
Na w/w adres oznakowaną w sposób następujący : Wójt Gminy Jastrzębia „ Oferta upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu” nie otwierać przed 16.03.2011 r.   Na kopercie naleŜy umieścić równieŜ nazwę Wnioskodawcy 
 i jego adres. 

4. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi , 26-631 Jastrzębia , dnia 16.03.2011r.   
w pokoju nr 1 ( sala konferencyjna) o godz. 10.00. 
5. Zasady przyznawania dotacji. 
Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego  
w oparciu o przepisy ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie. 
Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy zostanie udzielona dotacja. 

6. Sposób uzyskania warunków konkursu ofert. 
Warunki konkursu ofert naleŜy odebrać w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, 26-631 Jastrzębia, pok. Nr 10 od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

7. ZastrzeŜenia: 
-  złoŜenie oferty nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, 
-  kwota przyznanej dotacji moŜe być niŜsza od wnioskowanej w ofercie, 
-  gmina Jastrzębia zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanej dotacji 

                              w przypadku zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację                    
                              zadania przez Radę Gminy w Jastrzębi. 
8. Wzór oferty określa załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.. w 

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania  publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania  ( Dz.U  z 30 grudnia 2005r.Nr 265 poz. 2207). 

9. Oferent moŜe zwrócić do Urzędu Gminy o wyjaśnienie treści postępowań zawartych w ogłoszeniu lub warunkach 
konkursu ofert – w tym celu naleŜy kontaktować  się z Wójtem Zdzisławem Karasiem od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00-15.00 pod nr tel.384-05-05 wew.122 lub osobiście w Urzędzie Gminy Jastrzębia. 
Urząd Gminy informuje, Ŝe na realizację zadania z ogłoszonym konkursem w 2011 przekazano kwotę: 
Zadanie-  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 45.000 zł. 
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi po jego zatwierdzeniu przez Wójta Gminy w 
formie ogłoszeń na tablicy Urzędu i jego stronach internetowych. 
 

Wójt Gminy Jastrzębia 

   Zdzisław Karaś 


