
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 

Wójt Gminy Świdnica
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu  kultury fizycznej i sportu 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych na terenie gminy 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację w/w zadania wynosi  153 750,00 zł

II. Termin realizacji zadań –  od  lutego 2006  r. do  31.12.2006 r.
III. Termin składania ofert
Oferty winny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem – nazwy i adresu 
podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica – Biuro Podawcze /parter/  
codziennie od  8:00 do 15:00 w nieprzekraczalnym terminie  do 16.02.2006 r.  do godz. 10:00. 
IV. Termin dokonania wyboru oferty 

 Wybór oferty nastąpi do dnia  16.02.2006  r. 
 Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta  
 Gminy Świdnica, sporządzając pisemny protokół .
 Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu
 Gminy Świdnica.
 
V.  Informacje dot.:

-   zasad przyznawania dotacji i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty : koszty zadania, zbieżność   
projektu z hierarchią potrzeb i zadań gminy, korzyści płynące dla społeczności lokalnej, perspektywa 
kontynuacji zadania, informacja o dotychczasowej działalności.

-          realizacji przez Gminę Świdnica w 2006 roku zadań publicznych  określa Uchwała                              nr 
XLVII/492/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie 
użyteczną, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Świdnica na rok 2006, 

-          wydatków gminy w 2006 r. Uchwała XLVII/493/2005 z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu gminy na 
   rok 2006,

-          konkursu: strona internetowa Urzędu Gminy Świdnica www.gmina.swidnica.pl  oraz w pok. 208 / I piętro 
/
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