
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego. 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica  

Wójt Gminy Charsznica 

z siedzibą w Miechów Charsznica ulica Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

Rodzaj zadania : upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica 

 

Wysokość środków 20. 000.00 zł  (dwadzieścia tysięcy złotych) 

Zasady przyznawania dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 04 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. (tekst jednolity z 2010 nr 234 poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z 29 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego ,ramowego wzoru umowy o 

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264 poz . 2207) , 

uchwały Rady Gminy w Charsznicy z dnia 3 listopada 2010 roku   Nr XLII/243/2010   w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy Gminy Charsznica oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2011 rok  

 

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 15.12.2011 roku. 

 

Termin i warunki  składania ofert. do dnia 14 stycznia 2011 do godziny 11.00 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty ; 

 

Otwarcie ofert nastąpi  14 stycznia 2011 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Charsznicy pok.10. 

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Charsznicy jest upoważniona do opiniowania złożonych 

ofert w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert. Rozpatrywane są wyłącznie oferty zgodne z rodzajem zadań 

określonych w ogłoszeniu , kompletne , prawidłowo wypełnione , złożone na obowiązującym formularzu. 

Wójt Gminy Charsznica dokonuje wyboru ofert , zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku 

oraz wskazuje czas i miejsce podpisania umowy na piśmie , w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu 

.Wyniki dokonanego wyboru oraz warunki ich realizacji są podawane do wiadomości publicznej . 

Wzór oferty , umowy , sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące 
konkursu ( wersja pełna ogłoszenia )  
dostępne są w  Urzędzie Gminy Charsznica ul. Kolejowa 20 ,  32-250 Charsznica , pokój nr.16 tel. 41 3836110 
wew.16 
oraz na stronie internetowej. 
 


