
                                                                                             Głuchów 27.11.2020r. 

                                                         

                                                   Wójt Gminy Głuchów 

 

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

i wolontariacie (Dz.U. 2020., poz. 1057)  

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT  
na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: 

 

1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ   

 

a w szczególności: 

 - popularyzację w Gminie Głuchów między innymi piłki nożnej polegające na 

      prowadzeniu sekcji piłkarskich seniorów i juniorów w klubach sportowych w Głuchowie 

      i Wysokienicach oraz ich czynnym udziale w rozgrywkach ligowych, zawodach oraz  

      turniejach lokalnych i ponadlokalnych, 

 - organizowanie dla mieszkańców gminy różnego rodzaju imprez sportowo  

      – rekreacyjnych. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

 wynosi na rok 2021- 105 tys. zł 

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

     Dotacja zostanie przyznana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych 

postanowieniami w/w ustawy na wsparcie  wykonania zadania publicznego poprzez 

udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania sekcji piłkarskiej.  

Wsparciu podlegają: 

 opłaty regulaminowe i licencyjne 

 transport zawodników i opiekunów 

 zakup sprzętu sportowego 

 delegacje sędziowskie 

 zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

 Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 

 

5. Termin i miejsce składania ofert: 

Oferty należy składać do godz. 9.00 dnia 21 grudnia 2020r. w sekretariacie Urzędu Gminy 

w Głuchowie, 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5   

 

6. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym za wzorem załącznika nr 1  do 

Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 29  

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 r, poz. 2057). 

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

 oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy 

Zarządzeniem Nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020r; 



 wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni  po upływie terminu składania ofert 

 kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

- merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu 

- możliwość realizacji zadania przez dany podmiot 

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania 

 w roku 2021 na realizację zadania publicznego określonego w ust.1 zarządzenia pn. 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” Gmina Głuchów przeznacza kwotę 

105 000 zł 

  

8. Tryb udzielenia wsparcia na realizację zadania: 

      Podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w terminie do dnia 31.12.2020r.  

      o czym oferenci zostaną powiadomione pisemnie. 

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy 

 

                                                                                 /-/ Jan Slodki 


