Burmistrz Ożarowa
	Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2012 r.”

I.  Rodzaje zadań
     - rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie poprzez treningi, obozy i inne formy             szkolenia oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej
     - rozwój sportu – szkolenie i udział w rozgrywkach brydża sportowego
     - zarządzanie stadionem, infrastrukturą i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania            publicznego
     - rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie tenisa stołowego

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania
       Na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Ożarów            przeznaczy kwotę 200.000 zł. Podana kwota na realizację zadania ujęta jest w budżecie miasta 
        i  gminy Ożarów na rok 2012. Ostateczna kwota na realizację powyższego zadania zawarta zostanie w umowie na jego realizację.

III. Zasady przyznawania dotacji
1.	Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu organizacji pozarządowe, którymi są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia  i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2.	Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2010 r. Nr 6, poz. 25). 
3.	Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4.	Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 
5.	Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
6.	Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie w odpowiedniej umowie. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania
	Termin realizacji zadania: od  marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. warunki realizacji zadania zostaną 	określone w odpowiedniej formie.

V.  Termin składania ofert 
Wyznacza się termin składania ofert na dzień 15.02.2012 r. do godz. 900, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1 w zaklejonej i oznakowanej kopercie. 

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty
Wybór oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty jej złożenia.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
1)	zawartość merytoryczna oferty,
2)	dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,
3)	posiadane zasoby kadrowe, lokalowe i sprzętowe,
4)	wymierne efekty.


VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Przyznanie dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem).Wzór umowy określa rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  

Gmina Ożarów realizowała zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu, których koszty wyniosły 200 tys. zł w roku 2005, 200 tys. zł w roku 2006, 200 tys. zł w roku 2007, 200 tys. zł w roku 2008, 200 tys zł w 2009r.,200 tys. zł w 2010r., 200 tys.  zł w 2011
Wzór druku oferty znajduje się w Dz.U. 2010 r. Nr 6, poz. 25. Informacji udziela Łukasz Wtorkowski pokój 24 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Ożarowie, ul. Stodolna 1 tel. 15 861 11 83 
Jednocześnie  informuję, że poprzedni konkurs ogłoszony w Echu Dnia, na stronie internetowej www.bip.ozarow.pl , oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ożarowie-  w dniu 19.01.2012 zostaje unieważniony z powodu niewłaściwe podanych zasad przyznawania dotacji.
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