
Na podstawie art. 11 ust 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXXV/161/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Kawęczy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.  

Wójt Gminy Kawęczyn 
ogłasza otwarty konkurs ofert 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 
ww. ustawy na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 
1)  Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu -   69.000 zł
2)  Organizacja festynu promującego kulturę fizyczną - 11.000 zł
3)  Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży - 5.000 zł
4)  Pomoc materialna dla uczniów -     3.000 zł
5)  Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tematyki ochrony zdrowia -     2.000 zł
6)  Upowszechnianie kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie  
 działalności Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach -   20.000 zł
II.    Tryb i kryteria przyznawania dotacji 
 Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy na podstawie opinii komisji powołanej przez Wójta 
Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku. Komisja będzie kierować się kryteriami 
określonymi w Zarządzeniu Nr 7/2008 Wójta Gminy Kawęczyn z dn. 01 lutego 2008 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert, które jest dostępne na stronie internetowej 
www.kaweczyn.pl   
III.   Termin i warunki realizacji zadania 
1)  Zadanie winno być wykonane w okresie od momentu  podpisania umowy  do 31.12.2010 r.  
2)  Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową

oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 
IV.    Termin składania ofert 
 Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 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 264, poz. 2207) w formie pisemnej w 
zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa 
zadania)” w terminie do 01 marca 2010 r. do godz. 15.00 w sekretariacie UG w Kawęczynie, 
pok. Nr 1, lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 
Kawęczyn (ważna data wpływu, nie stempla pocztowego). 
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z KRS (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) lub kopię
potwierdzoną za zgodność z oryginałem najbardziej aktualnego odpisu z KRS wraz z 
oświadczeniem o aktualności danych zawartych w w/w odpisie z KRS, statut oraz sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe za ostatni rok właściwe dla podmiotów prowadzących i nieprowadzących 
działalność gospodarczą – zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 
z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) albo Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących 
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 
1539 ze zm.) 
V. Termin wyboru ofert i podpisania umowy 
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 marca 2010 r. o godz. 9.00 w pok. Nr 16 tj. sala posiedzeń
UG Kawęczyn. Wybór oferty nastąpi do dnia 05 marca 2010 r. do godz. 15.00. 
Umowa zostanie podpisana do 12 marca 2010 r. w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 
 



VI.  Informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami 
zrealizowanymi w 2009 i 2010r. 

 W 2009 r. z budżetem Gminy Kawęczyn na realizacje zadań publicznych przeznaczono:  
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 60.000 zł, 2) nauki, edukacji, oświaty             
i wychowania – 20.900,00 zł 3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 25.000,00 zł.

W 2010 r. nie realizowano tego typu zadań.
VII.  Postanowienia końcowe 

1. Wójt Gminy Kawęczyn zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, 
przedłużenia składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu 
rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Kwota przeznaczona na dotację na realizację danego zadania może zostać przydzielona i 
przyznana na dofinansowanie więcej niż jednej oferty. 

3. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku 
oferent winien złożyć korektę kosztorysu zadania. 

 
Informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela pracownik Urzędu Gminy w 

Kawęczynie pod nr tel. 063 28 85 914.  
 
Kawęczyn, dn. 26.01.2010 r. 
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