
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2018 

Burmistrza Radomyśla Wielkiego 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

  
Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) oraz 

Uchwały Nr XIX/172/16 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 18 października 2016 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na  2017 rok”. 

 Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Radomyśl Wielki  

w 2017 roku i zaprasza do składania ofert: 

1. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji w którym przyjęto: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, poprzez organizowanie imprez 

sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 

b) współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, 

c) rozwój dyscyplin sportowych. 

Przewidywana kwota na realizację powyższych zadań   , wysokość dotacji przekazanych w  

W 2018 roku  wynosi: W 2017 roku wynosi: 

- w miejscowości Radomyśl Wielki – 55.200 zł 

- w miejscowości Podborze – 25.600 zł 

- w miejscowości Dulcza Wielka – 15.100 zł  

- w miejscowości Ruda – 15.100 zł 

- w miejscowości Dulcza Mała –10. 000 zł  

- w miejscowości Janowiec – 10. 000 zł 

- w miejscowości Partynia – 10. 000 zł  

- w miejscowości Zdziarzec – 10. 000 zł 

- w miejscowości Zgórsko – 10. 000 zł   

- w miejscowości Żarówka – 15. 100 zł  

- w miejscowości Dąbrówka Wisłocka – 15.100 zł 

-  rezerwa – szkolenie młodzieży – 10. 400 zł 

51.400 zł 

23.800 zł 

23.800 zł 

16.800 zł 

9.400 zł 

9.400 zł 

9.400 zł 

9.400 zł 

9.400 zł 

9.400 zł 

13.500 zł 

Pień - 2.000 zł 

Radomyśl Wielki sekcja zapasy – 4.300 zł 

Łączna kwota: 201.600 zł 

Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2018 r. 

Miejsce i termin składania ofert : Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pokój  nr 4  do dnia 

12 lutego 2018 roku do godz. 15:00. 

Termin rozpatrzenia ofert : 15 lutego  2018 r. 



2. Zasady przyznania dotacji: 

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione  

w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanej dalej ustawą  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 239). 

2. Oferty należy składać na formularzu ofert określonym w Rozporządzeniu Ministra  

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2016 r. w sprawie wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 

3. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada wnioskodawca.  

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  

5. Organizacja, która składa kilka ofert  w konkursie – powinna złożyć każdą ofertę 

odrębnie.  

6. Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu i kryteria oceny ofert określi Burmistrz 

Radomyśla Wielkiego zarządzeniem w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku 

publicznego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe działające na mocy przepisów 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7. Zakres i warunki realizacji zadań zostaną określone w umowach zawartych z oferentami 

wybranymi w konkursie. Zawarcie umów nastąpi w terminie 7 dni od dnia akceptacji 

przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego wyników konkursu.  

8. Burmistrz Radomyśla Wielkiego na wniosek Komisji Konkursowej podejmie ostateczną 

decyzję o przyznaniu kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert w drodze 

zarządzenia. 

9. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzja administracyjną w rozumieniu przepisów  

Kodeksu postepowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje 

odwołanie. 

 

Formularze ofert można odebrać w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim  w pokoju  

nr 4 lub uzyskać  na stronie internetowej www.radomyslwielki.pl    

Burmistrz Radomyśla Wielkiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia  

w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn. 

http://www.radomyslwielki.pl/


 

3. Informacje dodatkowe: 

 

Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim  

w Radomyślu Wielkim pokój nr 4, telefonicznie pod numerem: 14) 68 070 69 lub pod 

adresem mailowym : sekretariat@radomyslwielki.pl  

 

 

     

   Burmistrz Radomyśla Wielkiego 

inż. Józef Rybiński 
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