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OGŁOSZENIE 
OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADAŃ 

PUBLICZNYCH  GMINY  RĘDZINY  W ROKU  2012 
 
Na  podstawie  art.  13 ust. 1  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  publicznego                    
i o wolontariacie ( Dz. U  z  2010 r. Nr  234, poz. 1536  z  późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy                              
w Rędzinach Nr. XIX/69/2011 w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny                              
z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku. 
 

WÓJT  GMINY  RĘDZINY 
 

ogłasza „Otwarty Konkurs Ofert” na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
w gminie Rędziny w 2012 roku. 

 
I. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
dofinansowanie 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja  współzawodnictwa  sportowego; organizacja 
zawodów i turniejów.  

 
 II. Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadań -  200.000,00 zł  

 
III. Zasady  przyznawania  dotacji : 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa                       
w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                 
i wolontariacie. 

2. Rozpatrywane będą  wyłącznie  oferty: 
1) przygotowane na formularzu zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty                               
i sprawozdania z wykonania  tego zadania (Dz. U. Nr 6 z 2011 r.poz.25) z  obowiązującymi  
przepisami prawidłowo  wypełnione 

2) zawierające komplet niezbędnych załączników: 
- aktualny odpis z rejestru sądowego lub właściwego starostwa (ważny 3 miesiące 

od daty wystawienia ) 
3) złożone w  terminie do dnia 10 lutego 2012 r. do godziny 15.00 
4) oferty winny być podpisane przez osoby  uprawnione  wykazane  w odpisie z rejestru 

3 Koszty pokrywane z dotacji:  
- Wynagrodzenia szkoleniowców, zakup sprzętu sportowego, zakup odzieży i obuwia sportowego, 

obsługa sędziowska i medyczna, transport na zawody i turnieje, zakup odżywek i napojów  dla  
zawodników, opłaty licencyjne, startowe i ubezpieczeniowe,  

- obsługa księgowa, utrzymanie obiektu sportowego  w tym: zakup energii elektrycznej, wody, paliwa 
do kosiarek, drobne naprawy , 

- wynajem obiektów sportowych na zawody. 
IV.  Termin  i  warunki  realizacji  zadania: 
1. Realizacja  zadania  powinna nastąpić od dnia podpisania umowy do 31  grudnia  2012 r. 
2.  Podmiot  składający  ofertę 

1) zamierza  realizować  zadanie  na  rzecz  mieszkańców  gminy 
2) prowadzi  działalność  statutową  w  dziedzinie  objętej  konkursem 
3) posiada  kadrę  i  zaplecze  odpowiednie  do  realizacji  zadania 
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V.  Składanie  ofert : 
Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do 10 lutego 2012 r. do godziny 15.00,                  
z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert  na  dotację w  2012 r. w obszarze  kultury fizycznej i  sportu” w 
sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy Rędziny, 42 –242  
Rędziny, ul.  Wolności  87 (o terminie wpływu  nie decyduje data stempla pocztowego, lecz wpłynięcie  
oferty  w  terminie do Urzędu Gminy Rędziny ). 
 
VI.  Termin, tryb  i  kryteria  stosowane  przy  dokonywaniu  wyboru  ofert: 
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w  dniu 14 lutego 2012 o godz.12.00 przez komisję powołaną przez Wójta 
Gminy Rędziny. 
2.  Przy rozpatrywaniu ofert  komisja : 

- oceni  możliwości realizacji zadania przez oferenta 
- oceni  zgodność  projektu  z  zadaniami  statutowymi 
- uwzględni  udział  środków  własnych  oraz  z  innych  źródeł  finansowania 
- uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, realizowanych w latach 

poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków. 
3. Złożenie oferty nie jest  równoznaczne z  zapewnieniem przyznania  dotacji lub przyznaniem dotacji  
     w oczekiwanej wysokości.  
4. Wyboru ofert dokona Wójt  Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. 
5. O wynikach konkursu  zainteresowane podmioty zostaną powiadomione na  piśmie w terminie 7 dni 
    od zakończenia postępowania  konkursowego. 
 
VII. W roku 2011 na zadania publiczne w zakresie upowszechniania  kultury fizycznej i sportu udzielono 
dotacji  na  kwotę  140.000,00 zł. którą  otrzymały: 
 
GKS „UNIA” Rędziny              - kwotę 65.000 zł. 
LKS „LOTNIK” Kościelec - kwotę 60.000 zł. 
KS „CORONA” Rudniki - kwotę 15.000 zł. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


