
ZARZĄDZENIE NR 102/06 
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2006 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 
upowszechniania i rozwoju Kultury fizycznej i sportu w grach 
zespołowych w Gminie Bytom Odrzański 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz uchwały 
Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006 r, 
w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2006r. 

zarządzam, co następuje: 

§1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju Kultury 
fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie Bytom Odrzański, 
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia, 

§2.1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność statutową 
w danej dziedzinie. 
2. Oferty będą składane na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, 
w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim www.bytomodrzanski.pl. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Zarządzenia nr 102 
z 29 grudnia 2006 r. 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku -
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 
ze zmianami) 

Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański 

ogłasza: 

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
Gminy Bytom Odrzański w roku 2007 w zakresie: 

UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 

I Rodzaj i formy realizacji zadań wraz z wysokością środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007. 

Upowszechnianie i rozwój Kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w Gminie 
Bytom Odrzański. Prowadzenie systematycznych szkoleń i treningów sportowych 
ukierunkowanych w piłce nożnej. Administrowanie obiektami sportowymi. 
Na realizację zadania Gmina Bytom Odrzański przekaże dotację w wysokości 
do 85 400,00 złotych 

II Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania. 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w drodze zawarcia umowy między oferentem, a Gminą Bytom Odrzański 
określającej szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania 
i rozliczenia zadania. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007 
może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować 
mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskują akceptacji lub zaistnieje 
konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadnia 
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 

III Termin i warunki realizacji zadania. 

Zadanie winno być zrealizowane w 2007 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy 
realizacji zadań określone zostaną w umowie. 

IV Termin składania ofert 

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873). 

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne 
oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 



o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania(Dz. U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1891) 

3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opisanej następująco: 

„KONKURS UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 
I SPORTU 2007" 

4. Do oferty należy dołączyć: 
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) 
- aktualny statut lub inny dokument wskazujący na zakres działalności podmiotu oraz 

organy uprawnione do jego reprezentacji, 
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok; 
- zaświadczenie/oświadczenie o nie zaleganiu w opłatach podatku oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne w ZUS. 

5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 67-115 Bytom 
Odrzański, Rynek 1 w terminie do dnia 31 stycznia 2007 r. do godz. 15°° (decyduje 
data wpływu do Urzędu Miejskiego) 

6. Druk oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego 
www.bytomodrzanski.pl lub uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim 
pok. nr 13. 

7. Oferty złożone na inny cli drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone z przyczjm formalnych. 

V Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. 

1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni po upływie 
terminu składania ofert. 

2. Przy ocenie i dokonywaniu wyboru ofert Komisję Konkursową bierze pod uwagę 
kryteria, o których mowa a art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. W szczególności: ocenia możliwości 
realizacji zadania przez oferenta, ocenia przedstawioną kalkulację kosztów 
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej skiego. 

http://www.bytomodrzanski.pl

