
OGŁOSZENIE 
 

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 
 działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Z 2010r. Nr 16060; poz.1536  / 
w związku z Uchwałą nr III/8/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie 
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz  
z podmiotami o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadania 
 

I Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka 
w następujących zadaniach: 

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa 
Wołucza   i okolice, poprzez  prowadzenie  działalności  szkoleniowej, udział w zawodach 
 i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  23.000 zł. 
W 2010 roku na powyższe zadanie  przyznano dotację w kwocie- 23.000 zł. 

 
2.Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu wśród młodzieży i dorosłych z terenu  sołectwa 
Konopnica i okolice, poprzez prowadzenie działalności  szkoleniowej, udział w zawodach 
 i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  18.000zł. 
W 2010 roku na powyższe zadanie  przyznano dotację w kwocie- 18.000 zł. 

 
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Pukinin 
i okolice, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i rozgrywkach,  
w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  19.000 zł.                                                             
W 2010 roku na powyższe zadanie  przyznano dotację w kwocie- 19.000 zł. 

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa 
Boguszyce i okolice, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach  
i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  16.000 zł .                                  
W 2010 roku na powyższe zadanie  przyznano dotację w kwocie- 16.000 zł. 

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Boguszyce 
 i okolice, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i rozgrywkach,   
w lekko atletyce, na realizację zadania przeznacza się kwotę  14.000 zł.                                                                            
W 2010 roku na powyższe zadanie  przyznano dotację w kwocie- 14.000 zł. 

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rawa 
Mazowiecka, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i pokazach,   
w  judo, na realizację zadania przeznacza się kwotę  10.000 zł.                                                                                          
W 2010 roku na powyższe zadanie  przyznano dotację w kwocie- 0zł.                                          
Usługa powinna być realizowana na terenie Miasta lub Gminy Rawa Mazowiecka. 
 
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 
oraz art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 
II. Zasady przyznawania dotacji: 
Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu stosownej umowy  
z wyłonionym oferentem, z zachowaniem następujących warunków: 



1) Zadanie winno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się  
       o dotację. 
2)  Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy. 
3)  Dotację na realizację zadań otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane  
        za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym. 
4)  Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań o których mowa w ogłoszeniu 
    konkursowym. 
5)  Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które  
        występuje oferent. 
6)  Zlecenie realizacji zadania przez Gminę Rawa Mazowiecka nastąpi w trybie określonym   
       w art. 11     ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku   
       publicznego i wolontariacie. 
7) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowane i rozliczenia zadań reguluje  
        umowa pomiędzy oferentem a Gminą Rawa Mazowiecka. 
  
III. Termin i warunki realizacji zadania: 
1)   Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do 31 grudnia 2011r. 
2)   Szczegółowe terminy i warunki realizacji zastaną określone każdorazowo w wiążącej strony      
umowie. 
3)  Podmiot składający ofertę na realizację zadania powinien posiadać niezbędne doświadczenie       
w organizacji tego typu zadań oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub 
dostęp do takiej bazy i zasoby osobowe, zapewniające wykonanie zadania. 
  
IV. Kryteria tryb i termin rozpatrywania i wyboru ofert  
1) Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie  do 5-dni od dnia upłynięcia terminu ich składania. 
2) Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji 
dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. 
3)  Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa ocenia: 
 a) zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz  zadaniami statutowymi organizacji 
               pozarządowych , 0-10 punktów, 
 b) możliwość realizacji zadania przez oferenta, 0-10 punktów, 
 c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, 0-10 punktów. 
4) Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z opinią komisji 
      konkursowej. Do decyzji Wójta Gminy o udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu  
      odwoławczego. 
5) Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeniowej 
      Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
      www.bip.rawam.ug.gov.pl w terminie  3 dni od  rozstrzygnięcia konkursu ofert. 
     
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.  
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  
(Dz. U.Z 2005 Nr 264, poz.2207).  
 

V.  Termin i miejsce składania ofert; 
Oferty na zadania należy składać do dnia 21.01.2011 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka ul. 
Aleja Konstytucji 3 Maja 32 pokój 204 do godziny 1200. 
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy napisać nazwę zadania, 
którego oferta dotyczy. 
Do kontaktów z oferentami wyznaczona jest pracownik urzędu Pani Irmina Grzywka 

Tel. (046) 814 42 41 wew.204     
 

Wójt Gminy 
Krzysztof Starczewski 


	Wójt Gminy Rawa Mazowiecka



