
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku
ogłasza

 otwarty konkurs na realizację niżej wymienionych zadań w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w roku 2010

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Zadanie – Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w mieście i gminie Osiek – 
zadanie obejmuje szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w ramach działalności 
profilaktycznej.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 30.000,00 zł
II. Zasady przyznawania dotacji
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe nie działające
w celu osiągnięcia zysku oraz inne uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2.Dotacja będzie przekazywana transzami na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu
umowy.
3. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja w/w zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy
do 30 listopada 2010 r.
2. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zawarcie
stosownej umowy na czas oznaczony.
IV. Termin składania ofert
1. Ofertę konkursową należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2009 r.  w sekretariacie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Osieku, ul. Wolności 18.
2. Ofertę należy składać na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1981).
3.Do oferty należy załączyć aktualny odpis z rejestru ( ważny do 3 miesięcy od daty
wystawienia), sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok oraz statut.
4. Druki, na których należy składać oferty dostępne są na stronie www.bip.osiek.iap.pl
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1.Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo sporządzone, złożone
w terminie i na określonym druku.
3. Przy rozpatrywaniu ofert ocenie podlegać będzie:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania.
4. Oceny oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Osieku.
5. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Kierownik OPS  po 
zapoznaniu się z dokumentacją konkursu i oceną Komisji Konkursowej.
VI. Informacja o wysokości środków przeznaczonych w roku 2008 na realizację zadań
z zakresu kultury fizycznej i sportu:
W 2009 r. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.


