
Zarządzenie Nr 5/10
Wójta C}miny Stopnica
z dnia 9 lutego 2010 rokr-l

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pulrlicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

Na podstawie ar1. l 1 ustawy l, dnia 24 klvietnia 2003r. o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. t.]. Nr 96. poz.B73 z poŹn. ztn.) zarządza się' co
następuie :

A1
1' ogłaszam otwarty ]<onkurs ol'er1 na realizację r'adtllsia publicznego w zakresie

kultury fizycznej i sportu w 20/0 roku na terenic (irnin-v Stopnica. obc.jrnujący:
- popularyzowanie gry w piłkę nożną rł'Śród dzieci i młodziezy. szkolenie.
współzawodnictwo' udział w rozgrylvkaclr piłkarskiclr na szczebiu lokalnym
i regionalnym ze szczególnyrn uwzględnieniem druzyn nłodzięŻrlwych, zakup
odzieŻy, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz biczącc utrzymanic stadionu
sporlorvego w Stopnicy,
' popularyzowanie gry w piłkę siatkową wśrod dzięci i młodziezy. szkolenie.
treningi, współzarł'odnictwo' udział w rozglyw'kaoh piłkarskich na szczęblu lokalnym i

regionalny:rrr Ze szczcgólnym uwzględnienierrr druz-vn tnłoc]ziczol,i.'1''ch. zakr_rp sprzętu
clo uprawiania sportu.
2. Zadania Zostaną zlecone w' fbrmie porvicrzenia.
3. Do otwartcgo konkursu ofefi mogą przllstąpić'

- organizacjepozarządorve.
- podmioty prowaclzące d'ziaŁalność poz1''tku publicznego w fozulnieniu ustar,vy z
dnia 24 kwictnia 2003r. o działalnoŚci pozytku publicznego i o rł,olontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz.B73).

4. WysokoŚó środkołv publicznychprz,eznaczonych na realizację zadania rv1,nosi:

Zadanie I - 60 000 zł na popularyzowanic gry W piłkę nozną
Zadanial!- 20 000 zł na popularYzowanie gry w piłkę siatkor.vą.

5. Ze zgłoszonych ofert zostaną wybrane rrajkorzystniejsze. w trybie otwartego
konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustau,y o pozytku publicznym
i o wolontariacie. Wybranyn podrniotom. po podpisaniu utrlo\Ą'y, zostanie
udzielona dotacia.

6. Termin realizacii zadanta - do 3 I gn.rdnia 2010r .

] ' ()ferty nalez1' składaó w zamkniętych kopcrlacl-r z dopiskieln: ..otr.varty konkurs
ofcrt na realizację zadania publicznego w zakrcsic uporł'szechniania liultury
fiz.ycznej i sportu w 2010 roliu" do 18 marca 2010r. do godz. 13:00 w sekretariacie
Urzędtr clnin1.

8. otwarcic t rozpatrzenie of-ert nastąpi w dniu 18 marca 2010r. o godz' 13:30

rł' siedzibie lJrzędu Cirniny' pokfi Nr l7 (Il piętro)
9. Wzor oferty określa Załączni|< Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej r,l' sprar.vie w sprar.vie wzorLl ofert'v realizacii zadanta publicznego.
ramowego wzoru umowy o wykonanię zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz,U.O5.264.2207).

10. Szczegółowe inforrrracje na temat konl<ursu fflozna uzyskac w Urzędzie Gnriny
pokoj nr Il (tel.3l19 800 w.45).

\2
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniern powzięcia.


