
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 
Murów Nr Or 0050.2.2012 z dnia 12.01.2012r 
w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu 
ofert  na  realizację  zadania  publicznego  
w  zakresie  wspierania  i  upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Murów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie 
gminy Murów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

na rok 2012

I. Rodzaj zadania:

- organizowanie  rozgrywek  piłki  nożnej  drużyn  z  Gminy  Murów,  udział  we 
współzawodnictwie sportowym oraz godne reprezentowanie gminy,
- organizowanie  imprez  sportowych  i  okolicznościowych  integrujących 
środowisko lokalne,
- szkolenie młodzieży na terenie gminy, w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
121.800,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:
− postępowanie  konkursowe  odbywać  się  będzie  przy 
uwzględnieniu zasad określonych w ustawie 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.).
− przyznana  dotacja  może być  przeznaczona tylko  na potrzeby 
konieczne do realizacji przedmiotowego zadania.

Termin i warunki realizacji zadania:
− realizacja zadania powinna nastąpić w okresie 
od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia  
28 grudnia 2012 r.,
− zadanie winno być realizowane przez podmiot 
składający ofertę, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie.

V. Termin składania ofert:
- oferty  należy  składać  w  Sekretariacie  Urzędu  Gminy  w  godzinach  pracy 
Urzędu  
w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego  
z  zakresu upowszechniania  kultury fizycznej  i  sportu”  w terminie  21 dni  od daty 
ogłoszenia konkursu.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
- oferty  winny  być  sporządzone  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie 
wzoru  oferty  realizacji  zadania  publicznego,  ramowego  wzoru  umowy  



o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r.),
- oferty  złożone  na  innych  drukach,  niekompletne  lub  złożone  po  terminie 
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

1.  Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Wójta  Gminy  Murów  zaopiniuje
     złożone   oferty.   Oferty   nie   spełniające  warunków  formalnych   (złożone
     po  terminie,  na  innym  formularzu   lub  bez  wymaganych  załączników)  nie  będą 
     rozpatrywane.
2.  Oferty  spełniające  wymogi  formalne  komisja  ocenia  na  podstawie  karty  oceny  projektu 

stanowiącej załącznik nr 2 Zarządzenia Wójta Gminy Murów Nr Or 0050.2.2012 w sprawie 
ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu   

3.  Złożenie  oferty o środki  finansowe z budżetu Gminy Murów nie  gwarantuje  przyznania 
dotacji, jak również środków w wysokości, o którą występuje oferent  

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Murów.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Wyniki  konkursu opublikowane zostaną w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na stronie 

internetowej urzędu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie. 

VII. Informacja o wspieraniu przez Gminę Murów zadań publicznych z zakresu kultury 
fizycznej i sportu w poprzednich latach:

Kwota dofinansowania w roku 2005 –  57.400,00 zł.
Kwota dofinansowania w roku 2006 –  59.200,00 zł.
Kwota dofinansowania w roku 2007 –  60.400,00 zł.
Kwota dofinansowania w roku 2008 –  63.000,00 zł
Kwota dofinansowania w roku 2009–   82.000,00 zł
Kwota dofinansowania w roku 2010 –  86.000,00 zł
Kwota dofinansowania w roku 2011 –  89.500,00 zł


