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                                                                                                                                 Lutowiska z dnia 7 marca 2008  roku  

 
                                      Wójt Gminy Lutowiska 

o g ł a s z a 
 
Na podstawie art. 11  i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 roku Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) zwanej 
dalej ustawą 

otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2008 roku przez organizacje 
pozarządowe i podmioty  wymienionych w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze: 
            

1. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I  SPORTU 
1.  Rodzaj zadania-  Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej  w szczególności 
piłki nożnej  oraz organizacja masowych imprez sportowych.  
2.  Formy realizacji zadania: sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad 
mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska;   reprezentowanie     gminy    w  
rozgrywkach   sparingowych,   ligowych  i rewanżowych  ( minimum 20 imprez sportowych w 
gminie oraz  poza gminą w ciągu roku 2008 ), udział  w przygotowaniu obiektów sportowych 
do rozgrywek piłkarskich,  uzupełnienie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy, 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 
zadań  w 2008 roku -   23 506  zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych pięćset sześć złotych) 
4. W roku 2007 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość 
dotacji przeznaczonej na realizację  zadania  17 611 zł (siedemnaście tysięcy sześćset 
jedenaście złotych) 

2.  RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI 
1.Rodzaj zadania: - Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w 
górach 
2.Formy realizacji zadania: - Dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów przebywających w górach na terenie gminy Lutowiska 
3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań  
w 2008 roku -   4 000 ( słownie: cztery tysiące złotych) 
4. W roku 2007 zadanie  wykonywało Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa 
Bieszczadzka GOPR w Sanoku. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania 
wynosiła  4 000 zł (cztery tysiące złotych) 

3.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ  WSPÓLNOT I 
SPOŁECZNOŚCI  LOKALNYCH           

1.Rodzaj zadania: - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze 
szczególnym uwzględnieniem promocji gminy  
2.Formy realizacji zadania: Dofinansowanie projektów promujących Bieszczady i gminę 
Lutowiska (wystawy produktu lokalnego, promocja na targach w kraju i za granicą, 
organizacja imprez, wydawnictwa). Preferowane będą oferty kompleksowe z udziałem 
środków unijnych. 
3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 
zadania  w 2008 roku -   7 000 zł / słownie:  siedem tysięcy złotych/ 
4. W roku 2007 zadanie  realizowało Bieszczadzkie Stowarzyszenie „BieS” w Lutowiskach. 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosiła  10 000 zł (dziesięć tysięcy 
złotych) 
                                              ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI 
 Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty 
na rzecz gminy Lutowiska.  



Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.  
Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest 
równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej 
w konkursie  w trybie  indywidualnych decyzji. 
 Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór 
zawarty w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 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 2005 roku Nr 
264, poz.2207) 

Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją. 
Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska 
pracownicy Urzędu Gminy. 
Wzory oferty, sprawozdania oraz formularz organizacji pozarządowej  są do pobrania ze 
strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska pokój nr 11. 
Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz finansach publicznych. 

TERMINY   I   WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA. 
 Realizacja zadań odbywać się będzie w 2008 roku z  uwzględnieniem terminów i 
warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych 

zawartych w ofertach. 
 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności: 
a/  szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
b/    termin i miejsce realizacji zadania publicznego 
c/    kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego, 
d/   informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w 

zakresie, którego dotyczy zadanie, 
e/ informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje 
zadania z innych źródeł, 

f/    aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (aktualny wypis 
z rejestru lub statut). 

g/   raport z działalności w roku poprzednim 
h/  uzupełniony formularz dla organizacji pozarządowych  

 
Kompletne oferty należy  składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 

2008 roku u Sekretarza Gminy Lutowiska. 
 Wzór oferty, formularza organizacji pozarządowych, umowy oraz sprawozdania z 

wykonania zadania publicznego można uzyskać w pokoju nr 11 Urzędu Gminy lub pobrać ze 
strony internetowej www.lutowiska.pl/bip 

 .  
TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  DOKONYWANIU   WYBORU        

OFERTY 
Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni  od daty złożenia oferty: 
 a/ podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na 
realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne: 
                       ~  posiadać osobowość prawną  lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, 
posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania 
środkami finansowymi i ich rozliczania, 
                       ~      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, 
zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób 
efektywny, oszczędny i terminowy. 

http://www.lutowiska.pl/bip
http://www.lutowiska.pl/bip


         b/   Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena: 
                -   merytoryczna  złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania, 
                -   możliwość realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu   
                    doświadczenia  podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego  
                    wykonania  oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej, 
                -  przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich  
                   celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, 
                -  udziału  środków własnych oraz innych źródeł finansowania, 
                -  zgodności  tematyki  i  zakresu wniosku z celami statutowymi   
                   wnioskodawcy,  i  zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy, 
         c/   Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na 
możliwość podziału  środków  między organizacje ubiegające się o realizację zadania. 
 

TERMIN  REALIZACJI  ZADAŃ 
zgłoszonych do konkursu ofert upływa z dniem 31 grudnia 2008 roku. 

Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania 
zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.  

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


