
ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 

Wójta Gminy Rusiec 

z dnia 15 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

                w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie  

                Gminy Rusiec. 

 

              Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 
208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje: 
 

 

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec. 

 

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rusiec, 

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
Wójt Gminy Rusiec 
 
   Dariusz Woźniak 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 
Wójta Gminy Rusiec z dnia 15.01.2014r. 
 
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 oraz art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536,  
z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 
1244, Nr 232, poz. 1378), uchwały Nr XXV/224/2013 Rady Gminy Rusiec z dnia 27 sierpnia 
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok 
 

Wójt Gminy Rusiec 
 

ogłasza w dniu 24 stycznia 2014 r. otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych przez 
podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia 
zysku w dziedzinie: 
 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec” 
 
I. Rodzaj zadania: 
A. W miejscowości Rusiec - prowadzenie zajęć oraz organizowanie i uczestnictwo w zawodach  

z piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.                                                                                 
       
B. W miejscowości Wola Wiązowa - prowadzenie zajęć oraz organizowanie i uczestnictwo  

w zawodach z piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych.                                                                                  

       
C. W miejscowości Rusiec - prowadzenie działalności wśród młodzieży szkoły podstawowej  

i gimnazjum w Ruścu w zakresie szkolenia młodzieży szkolnej w sekcjach piłki nożnej, 
lekkiej atletyki oraz udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych.      

 
D. W miejscowości Wola Wiązowa – prowadzenie działalności wśród młodzieży szkoły 

podstawowej i gimnazjum w Woli Wiązowej w zakresie szkolenia młodzieży szkolnej  
w sekcjach piłki nożnej, lekkiej atletyki oraz udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych.                                                                          

       
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2014 roku: 
- zadanie A -  40.000,00 złotych,  
- zadanie B -   40.000,00 złotych, 
- zadanie C -    3.000,00 złotych, 
- zadanie D -   3.000,00 złotych 
 
III. Zasady przyznawania dotacji: 
1. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się podmioty działające na terenie Gminy Rusiec na 

rzecz mieszkańców Gminy Rusiec. 
2. Złożona oferta musi być zgodna z 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. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

3.  Wszelkie kserokopie załączone do oferty muszą być potwierdzone przez osoby uprawnione. 
 



IV. Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Termin realizacji wszystkich zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. 
2. Warunki realizacji zadania zostaną określone umową w sposób zgodny z Ustawą z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi. 

 
V. Termin i miejsce składania oferty: 
1.Oferty należy składać wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) pod rygorem odrzucenia 
oferty w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec” osobiście lub drogą pocztową  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2014 r. do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu 
Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.  

2.Oferty nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) 
nie będą rozpatrywane. 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 
1. Otwarcie kopert nastąpi dnia 28 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Ruścu.   
2. Oceny złożonych ofert zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji oraz gwarancji wykonania 

zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez Wójta Gminy Rusiec.  

 
VII. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku Wójt Gminy Rusiec poinformuje   
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ruścu.  
 
VIII. Informacje dodatkowe. 
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Gminy  
w Ruścu, pokój nr 4 codziennie w godzinach pracy urzędu. 
 
 

Wójt Gminy Rusiec 
 
 Dariusz Woźniak 

 
 


