
ZARZ
�

DZENIE NR 7/2011 
WÓJTA GMINY TUŁOWICE  

z dnia 13 stycznia 2011r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zada� 
własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora 

finansów publicznych w 2011r. 
 
 
 
    Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwi�zku z  art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno�ci po�ytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) zarz�dzam, co nast�puje: 
 
§ 1. 1.Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zada� własnych 
Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów 
publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2011r. 
2. Tre�� ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 stanowi zał�cznik nr 1 do 
niniejszego zarz�dzenia.  
 
§ 2. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacj� zada� z zakresu pomocy 
społecznej na terenie Gminy Tułowice w 2011r. oraz działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
2.Tre�� ogłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 stanowi zał�cznik nr 2 do 
niniejszego zarz�dzenia. 
 
§ 3. Ogłoszenia podlegaj� opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i 
na stronie internetowej Urz�du Gminy w Tułowicach oraz poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłosze� w Urz�dzie Gminy.  
 
§ 4. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 13 stycznia 2011r.  
 
 
 
 
                                                                                                       Wójt  
 
                                                                                              Wiesław Plewa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik 1 do 
 zarz�dzenia nr 7/2011 

Wójta Gminy Tułowice 
z dnia13 stycznia 2011r. 

 
 

WÓJT  GMINY  TUŁOWICE 
Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zada

�
 z zakresu kultury fizycznej i sportu  

w 2011 r. na terenie Gminy Tułowice 
Rodzaj zadania 
1) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 
2) prowadzenie działalno�ci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej 
i sportu. 
Wysoko�� �rodków publicznych przeznaczonych na realizacj� zadania  
Na dofinansowanie powy�szych zada

�
 w bud�ecie Gminy przeznacza si� kwot� 80 000 zł.  

Warunki realizacji zadania 
1.Zadania winny by� realizowane od lutego do 31 grudnia 2011r. na terenie Gminy Tułowice,  
2. Osoby odpowiedzialne za realizacj� zada

�
 winny posiada� odpowiednie kwalifikacje, 

3. Zapewnienie bezpiecze
�
stwa uczestnikom w czasie realizacji zada

�
, 

4. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. 
Kryteria wyboru ofert 
1. Ocena mo�liwo�ci realizacji zadania przez podmiot, 
2. Efektywne wykorzystanie �rodków, 
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 
4. Ocena wykonania zada

�
 zleconych podmiotowi w okresie poprzednim oraz sposobu 

rozliczenia otrzymanych na ten cel �rodków, 
5. Do�wiadczenie podmiotu w realizacji przedmiotowych zada

�
.   

Wymogi oferty 
1. Oferty na formularzu okre�lonym w rozporz	dzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy i wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207)  nale�y 
składa� w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urz�du Gminy w Tułowicach w 
terminie do dnia 4 lutego 2011r. do godziny 10.00 z dopiskiem ,,Oferta – sport”. 

    2. Dopuszcza si� składanie ofert cz��ciowych na realizacj� okre�lonego zadania. 
    3. Oferty powinny zawiera� ponadto: 
- aktualny wyci	g z odpowiedniego rejestru, 
- statut podmiotu, 
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalno�ci podmiotu za ubiegły rok. 
Termin i tryb dokonywania wyboru ofert 
- Otwarcie ofert nast	pi w dniu 4 lutego 2011r. o godzinie 10.15.  
- Wyboru ofert dokona Wójt po uzyskaniu opinii komisji konkursowej. 
- Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania okre�li umowa zawarta pomi�dzy 

Wójtem, a wybranymi podmiotami. 
- Nie podpisanie umowy w ci	gu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu oznacza 

rezygnacj� z realizacji zadania przez podmiot składaj	cy ofert�. 
Kwoty przyznane uprawnionym podmiotom na realizacj� zada
 okre�lonego rodzaju w 
2010r. 
W 2010r. na realizacj� zada

�
 okre�lonego rodzaju przeznaczono kwot� 80 000 zł. 

 
 
 
 
 
 
 



Zał�cznik Nr 2 do  
Zarz�dzenia nr 7/2011 

Wójta Gminy Tułowice 
z dnia 13 stycznia 2011r. 

 
WÓJT  GMINY  TUŁOWICE  

Ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zada
�
 z zakresu pomocy społecznej  

w Gminie Tułowice w 2011r. 
 
ZADANIA OBEJMUJ�: 
1) rehabilitacj� lecznicz	 osób chorych i niepełnosprawnych, 
2) wypo�yczanie sprz�tu dla chorego w domu, 
3) prowadzenie poradnictwa medycznego, 
4) �wiadczenie czynno�ci medycznych w miejscu i u chorego w domu, 
5) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb�dnego ubrania osobom tego 
pozbawionym, 
6) dystrybucja artykułów spo�ywczych pochodz	cych z Europejskiego Programu Pomocy �

ywno�ciowej dla Najubo�szej Ludno�ci UE – PEAD, 
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
WARUNKI  REALIZACJI  ZADA� 
1. Realizacja zada

�
 od  lutego do 31 grudnia 2011r. 

2. �rodki przeznaczone na realizacj� zada
�
: 70 000 zł., z czego: 

a) na zadania okre�lone w pktach 1 – 4 kwota 64 000zł, 
b) na zadanie okre�lone w pkcie 5 kwota 3 500 zł, 
c) na zadanie okre�lone w pkcie 6 kwota 2 000 zł, 
d) na zadanie okre�lone w pkcie 7 kwota 500zł 

3. Czynno�ci w lokalu oferenta powinny by� �wiadczone codziennie w ustalonych godzinach. 
4. Czynno�ci w domu pacjenta powinny by� �wiadczone codziennie przez  cał	 dob�. 
5. W 2011r. z bud�etu Gminy na realizacj� powy�szych zada

�
 wydatkowano kwot� 70 000 zł. 

 
WYMOGI  OFERTY 
 - oferty na formularzu okre�lonym w rozporz	dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy i wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207)   
 - Dopuszcza si� mo�liwo�� składania ofert cz��ciowych na realizacj� okre�lonego zadania. 
 
WARUNKIEM ROZPATRZENIA OFERTY JEST: 
1. Zamieszczenie w formularzu oferty o dotacj� precyzyjnie sporz	dzonego opisu 
planowanego działania polegaj	cego na �wiadczeniu okre�lonych usług socjalnych, 
2. Przedstawienie aktualnego wyci	gu z wła�ciwego rejestru, 
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalno�ci podmiotu za 
ubiegły rok. 
 
KRYTERIA  WYBORU  OFERTY 
1. Ocena mo�liwo�ci realizacji zadania przez podmiot. 
2. Ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania. 
3. Ocena wykonania zada

�
 zleconych podmiotowi w poprzednim okresie. 

4. Do�wiadczenie podmiotu w realizacji przedmiotowych zada
�
. 

 
   Kompletne oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Pomoc Społeczna – oferta” nale�y 
składa� w sekretariacie Urz�du Gminy do dnia  4 lutego 2011r. do godziny 10.00. 
Otwarcie ofert nast	pi w dniu 4 lutego 2011r. o godzinie 10.30. 
Wyboru oferty dokona Wójt Gminy po uzyskaniu opinii komisji konkursowej. 


