
Szczegóły Otwartego Konkursu Ofert
ogłoszonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  na
wsparcie działań z zakresu: kultury fizycznej i sportu
podtrzymywania  tradycji narodowej, działań na rzecz  osób
niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, wypoczynku dzieci i młodzieŜy,
promocji i ochrony zdrowia w roku 2009

I. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i instytucji.
Rodzaj zadania i planowana ilość środków publicznych przeznaczonych na jego
wsparcie.

Zadanie  Nr 1
w zakresie  kultury fizycznej i sportu, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieŜy.
Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania dla wybranych
w wyniku konkursu podmiotów  141.500 zł
Cel zadania:
Upowszechnienie sportu, propagowanie zdrowego stylu Ŝycia, organizacja
wypoczynku i rekreacja dzieci i młodzieŜy.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie zawodników w róŜnych dyscyplinach

sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego
stylu Ŝycia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez
sportowych – 135.000 zł .  Wysokość środków publicznych przekazanych
organizacjom pozarządowym  na podobne zadanie w 2008 roku – 130.000 zł.

2) organizacja wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieŜy – 6.500 zł. Wysokość
środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne
zadanie w 2008 roku – 9.650 zł.

Zadanie Nr 2
szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w szkołach na terenie gminy
Gryfów Śląski.
Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania dla wybranych
w wyniku konkursu podmiotów  1.000 zł. Wysokość środków publicznych
przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w 2008 roku – 500
zł.



Zadanie Nr 3
w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych i regionalnych oraz inicjatyw
promujących Gryfów Śląski.
Planowana ilość środków publicznych przeznaczonych na zadania dla wybranych
podmiotów w wyniku konkursu  16.000 zł.
Cel zadania:
Propagowanie i rozwijanie wspólnot mieszkańców, promocja miasta i gminy Gryfów
Śląski
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) organizowanie uroczystości patriotycznych, spotkań i imprez okolicznościowych

dla członków organizacji działających na terenie gminy Gryfów Śląski,
prowadzenie zajęć sportowych, szkolenie zawodników w róŜnych dyscyplinach
sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego
stylu Ŝycia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez
sportowych – 7.000 zł .  Wysokość środków publicznych przekazanych
organizacjom pozarządowym  na podobne zadanie w 2008 roku – 7.000 zł.

2) propagowanie miasta i osób z nim związanych,  rozwijanie zainteresowania
historią Gryfowa Śląskiego, promocja walorów krajoznawczych, organizowanie
konkursów – 5.000 zł.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na
podobne zadania w 2008 roku  - 5.000 zł.

3) upowszechnianie tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieŜy i osób starszych
jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu – 4.000 zł. Wysokość środków
publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym  na podobne zadania w
2008 roku – 4.000 zł.

Zadanie 4
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na zadanie  dla wybranych
podmiotów  w wyniku konkursu 2.000 zł.
Cel zadania:
Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku. .
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu
rehabilitacyjnego.  Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację
podobnego zadania w 2008 roku – 2.000 zł

Zadanie 5
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy
Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na zadanie dla wybranych
podmiotów w wyniku konkursu 10.000 zł



II  Zasady przyznawania dotacji:
1. Wymogi formalne ofert:
1) Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty

wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które łącznie
spełniają następujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gryfów Śląski,
- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem
konkursu

- rozliczyły dotację na realizacje zadań gminy Gryfów Śląski za rok 2007
- przedstawiły poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 grudnia 2005
roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U. z 2005 roku Nr 264, poz.
2207). Wzory ofert  i sprawozdania dostępne  są równieŜ  w pok. nr 10  Urzędu
Miasta i Gminy  w Gryfowie Śląskim.

- do oferty naleŜy dołączyć: aktualny odpis z rejestru sądowego, sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za 2008 rok, harmonogram realizacji zadania.

2) ZłoŜenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
     Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego
     się o dotację.
3) w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania  przekroczy
wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się
moŜliwość zmniejszenia wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków. W przypadku konieczności zmniejszenia wysokości wnioskowanego
dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany
złoŜoną ofertą. W takim przypadku  oferent moŜe wycofać swoją ofertę.

2. Termin realizacji zadania – rok 2009. Szczegółowy termin i warunki realizacji
     zadania zostaną kaŜdorazowe określone w wiąŜącej strony umowie.
3. Ofert naleŜy składać w zaklejonych kopertach z napisem" Konkurs ofert z
     zakresu - wpisać nazwę i numer  zadania   w Sekretariacie Urzędu Gminy w
     Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w godzinach od 8.00 do 15.30, w terminie  30 dni
     od daty opublikowania ogłoszenia.
4. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski  po zapoznaniu się
     z opinią Komisji Konkursowej .  Ogłoszenia wyników konkursu nastąpi w ciągu
    14 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert na stronie internetowej Urzędu
    Gminy



Kryteria oceny złoŜonych ofert:

- wartość merytoryczna oferty,
- zgodność z celami statutowymi,
- wkład własny wnioskodawcy,
- dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem,
- racjonalność kosztów realizacji do zakresu rzeczowego zadania,
- doświadczenie wnioskodawcy


