
Zarzqdzenie Nr 38/2013 

Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 8 kwietnia 2013 r. 

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj^ zadan publicznych 

na terenie miasta Chojnowa na 2013 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z pozn. Zm.) oraz Uchwaly 

Nr XXVI/120/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 stycznia 2013 r., w sprawie uchwalenia 

„Prograniu wspolpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarz^dowymi i innymi 

podmiotami prowadz^^cymi dzialalnosc pozytku publicznego na 2013 rok", zarz^dzam 

CO nast^puje: 

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacj? zadan publicznych na terenie miasta Chojnowa 

na 2013 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

§1-

§3. 

Zarz^dzenia wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Burmistrz Miasta Chojnowa 

Jan Serkies 



Zat^cznik do Zarz^dzenia Nr 38/2013 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 8 kwietnia 2013 r. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U . z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm.) 

Burmistrz Miasta Chojnowa oglasza otwartym konkursie ofert na realizacj^ zadan 
publicznych w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

I. Adresaci konkursu: 
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarz^dowych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, prowadz^cych 
dzialalnosc pozytku publicznego na terenie miasta Chojnowa. 

II. Forma realizacji zadan: 
Zlecenie realizacji zadan nast^i w formic wsparcia zadania publicznego. 

III. Rodzaj zadan i wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacjf zadaii: 
Zadanie 1: 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i mlodziezy poprzez organizacji 
szkoleh sportowyeh, prowadzenie zaj^c treningowych, uczestnictwo w lokalnych, 
regionalnyeh oraz mi^dzynarodowych zawodach sportowyeh w ramaeh wspoizawodnietwa 
sportowego w boksie. 

Srodki przeznaczone na realizacji zadania: 
Na realizacj? w/w zadania w 2013 r. Burmistrz Miasta Chojnowa przekaze dotacj? w l^cznej 
wysokosci 10.000,00 zl . 
Wysokosc srodkow publicznych przeznaczonych na realizacje w/w zadania w 2012 r. 
wynosila 0 zl . 

IV. Zasady przyznania dotacji: 
1. Rozpatrywane b^d^ oferty kompletne i prawidlowo zlozone wedlug obowi^zuj^cego 
wzoru, w terminie okreslonym w ogloszeniu konkursowym. 
2. Dotacja moze bye przeznaczona wyl^cznie na koszty bezposrednio zwi^zane z realizacji 
zadania, o ktorym mowa w ogloszeniu konkursowym. 
3. Zlozenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak rowniez nie gwarantuje przyznania 
dotacji w wysokosci, o ktor^ wyst^puje oferent. 
4. Oferty zlozone po wyznaczonym terminie nie b^d^ rozpatrywane. 
5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy przed datq. rozpocz^cia 
realizacji zadania. 

V. Terrain i warunki realizacji zadania: 
1. Zadanie musi bye realizowane na rzecz mieszkancow miasta Chojnowa. 
2. Planowan^ dat^ rozpocz^cia zadania wyznacza si^ od dnia podpisania umowy 
do 29.11.2013 r. 
3. Zadanie powinno bye realizowane z najwyzszq. starannosciq^ zgodnie z zawartymi 
w umowie zapisami oraz z obowi^zuj^cymi przepisami. 



VI. Termin i warunki skladania ofert: 
1. Oferty nalezy skladac na druku zgodnie z zal^cznikiem nr 1 do rozporz^dzenia Ministra 
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 6, poz. 25). Druk oferty dost^pny jest na 
stronie intemetowej Urz^du Miejskiego w Chojnowie: www.chojnow.eu w zakladce 
organizacje pozarz^dowe. 
2. Do wypelnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upowaznione do 
skladania oswiadczen woli, nalezy dol^czyc aktualny odpis z rejestru (np. KRS) - albo innego 
dokumentu potwierdzaj^cego status prawny i umocowanie osob go reprezentuj^cych. 
3. Wszystkie kopie dokumentow musz^ bye potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez 
upowaznione do tego osoby. 
4. Oferty wraz z wymaganymi zat^cznikami nalezy zlozyc w Urz^dzie Miejskim 
w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnow, pok. Nr 6, w terminie do 29.04.2013 r. 

VII. Terminy, tryb i kryteria wyboru ofert: 
1. Wybor ofert nast^i w terminie nie przekraczaj^cym 1 miesi^ca od uplywu terminu ich 
skladania. 
2. Ostateczn^^ decyzj§ w sprawie ofert podejmie Burmistrz Miasta Chojnowa po zapoznaniu 
si^ z opinio Komisji Konkursowej. 
3. Sklad komisji konkursowej oraz zasady jej pracy okresla odr?bne Zarz^dzenie Burmistrza 
Miasta Chojnowa. 
4. Komisja przy podejmowaniu decyzji o wyborze oferty wezmie przede wszystkim pod 
uwagi nast^pujqce kryteria: 
- zawartosc merytoryczn^ ofert, 
- dotychczasowe doswiadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania na terenie miasta 
Chojnowa, 
-wielkosc deklarowanych srodkow wlasnych fmansowanych na realizacji zadania, 
- czy organizacja spelnia wymogi formalne konkursu. 
5. Wyniki konkursu opublikowane zostan^ w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
intemetowej Urz^du Miejskiego w Chojnowie oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Urz^du. 

VIII. Zasady przekazania dotacji: 
1. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu stosownej umowy z wylonionym oferentem. 
2. Urz^d Miejski w Chojnowie moze odst^ic od wywi^zania si? ze zobowi^zah 
wynikaj^cych z umowy w calosci lub w cz^sci w przypadkach: 
-ujawnienia, iz rzeczywisty zakres rzeczowy realizowanego zadania znacz^co odbiega 
od opisanego w ofercie, 
- utraty zdolnosci do czynnosci prawnych przez podmiot lub jego reprezentantow, b^dz kiedy 
zostan^_ujawnione nieznane wczesniej okolicznosci podwazaj^ce wiarygodnosc merytoryczn^ 
lub finansow^^ oferenta. 
3. Szczegotowe i ostateczne warunki realizacji, fmansowania i rozliczania zadania regulowac 
b^dzie umowa zawarta pomi?dzy wylonionym oferentem a Urz^dem Miejskim w Chojnowie. 
4. Mozliwe jest przekazanie dotacji w ratach. 
5. Przekazanie srodkow fmansowych nast^i w terminie okreslonym w umowie. 
6. Zadne koszty zwi^zane z realizacji dotowanego zadania, powstale przed dat^ zawarcia 
umowy oraz po terminie realizacji zadania, okreslone w umowie, nie b^d^ pokrywane 
ze srodkow dotacji. 


