
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2008

Wójt Gminy Radłów

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami.)
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008r zadania publicznego z zakresu 
kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
określone w art.3 ust.3 ustawy na terenie Gminy Radłów.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania 
publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki podejmowanego w celu 
zaspokojenia potrzeb i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy Radłów.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej sportu i turystyki wśród młodzieży i mieszkańców Gminy 
Radłów, poprzez prowadzenie zajęć treningowych (szkolenia) w zakresie piłki nożnej, udział 
w rozgrywkach piłki nożnej juniorów, seniorów, rozgrywki tenisa stołowego spartakiady oraz 
działalność klubu sportowego. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania 
wynosi 40.000zł.
Zasady przyznawania dotacji:

- zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim 
zastosowaniem przepisów art..16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. , Nr 96, poz.873 z późn zm.) lub 
innych właściwych przepisów.

- Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym 
konkursie poprzez zawarcie umowy.

- W przypadku nie przestrzegania warunków zawartych w umowie, w szczególności 
wydatkowania środków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem itp.. zastrzega 
się w umowie prawo wstrzymania dalszego finansowania zadania oraz wystąpienia o 
zwrot dotychczas przekazanych środków finansowych wraz z odsetkami jak dla 
zaległości podatkowych.

- Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy 
Radłów w terminie 14 dni od zakończenia wykonania zadania w trakcie roku 
budżetowego lub do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego w przypadku 
zakończenia realizacji zadań zleconych do 31 grudnia danego roku.

- Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana  w ofercie. W takim 
przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub 
wycofać swoją ofertę,

- Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania 
dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres 
realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego 
reprezentacji utracą zdolność do czynności prawnych, ujawnione zostaną nieznane 
wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową 
wnioskodawcy.

Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie powinno być realizowane do 01.01.2008 do 31.12.2008r przy czym początek 
realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej, niż 30 dni od 



ostatniego dnia terminu składania ofert. Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami 
kadrowymi i rzeczowymi koniecznymi do realizacji zadania .
Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu 
objęta była jak największa liczba mieszkańców gminy Radłów
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu, do godz15.30
 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radłowie w zamkniętych kopertach z adresem zwrotnym 
oraz dopiskiem „ Konkurs ofert- upowszechnianie kultury fizycznej” na druku wg. Wzoru 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005roku w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264 poz.2207 z 
dnia 30.12.2005r).
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego 
dnia przyjmowania ofert. Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę(przykładowe)kryteria:

- ocena możliwości realizacji zadania
- zawartość merytoryczna oferty
- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
- ocena przedstawionych kosztów w stosunku do wysokości środków publicznych 

przeznaczonych na realizację zadania
- starannego i terminowego wywiązywania się z umów i porozumień zawartych z gminą 

w ciągu ostatnich dwóch lat
- rzetelny budżet.
- uregulowana sytuacja formalno – prawna składającego ofertę,
- kompletność oferty i załączników,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta.
Wójt Gminy Radłów zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert, 
przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.
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