
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/ 2021 

                                                                                                              Wójta Gminy Iwaniska 

 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Iwaniska 

z dnia 15 luty 2021r. 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                   

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020r. poz. 1057 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr XLI/167/2020 Rady Gminy 

Iwaniska z dnia 02 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska . 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania            

                i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Iwaniska w roku 2021. 

1. Rodzaj zadania: 

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia/ wspierania                 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez: 

            - organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację  

              wśród młodzieży, 

            - prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem uprawnionych  

              do tego osób, 

            - udział w zawodach sportowych promujących Gminę Iwaniska. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi  15 000,00 zł. 

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Złożona oferta, musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 

roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U. 2018 poz. 2057 ). 

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadania regulować będzie 

umowa zawarta pomiędzy Gminą Iwaniska, a wybranym oferentem. 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Termin realizacji zadania od 15 marca 2021 do 15 listopada 2021 

2. W ramach przyznanej przez Gminę Iwaniska dotacji rozliczane będą wydatki związane       

z realizacją zadania, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 15 listopada 2021 roku.  

 

5. Termin składania ofert: 

Termin składania ofert upływa dnia 08 marca 2021r.  W przypadku nadesłania ofert pocztą 

liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Iwaniskach.  



 

6. Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1. Postepowanie konkursowe składać się będzie z dwóch etapów ( oceny formalnej                  

i merytorycznej ). 

2. W przypadku ofert niespełniających warunków formalnych w postaci niekompletności 

formularza oferty, oferent ma możliwość uzupełnienia braków formalnych  

w 3 – dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania informacji pod rygorem odrzucenia 

oferty. Informacja o brakach formalnych może być przekazana e-mailowo, telefonicznie 

lub pisemnie pocztą tradycyjną. 

3. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

w Iwaniskach, publikację ogłoszenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 

publicznej Urzędu Gminy w Iwaniskach. 

4. Otwarcia ofert i ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem, 

sporządzając pisemny protokół i kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. 

5. Protokół Komisji Konkursowej, wraz z ofertami Komisja przedstawia Wójtowi, który 

dokonuje ostatecznego wyboru ofert. 

6. Wójt Gminy Iwaniska zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszonego konkursu bez 

podania przyczyny. 

 

 

       

                                                                                Wójt Gminy Iwaniska 

                                                                                mgr Marek Staniek 

 


