
Zarzqdzenie Nr .....9-. 1.A.1......
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia ./.?.,....Q/!..... zooT roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadaú

w zakresie upowszechniania kultury firycznej i sportu w roku 2007

na terenie Miasta i Gminy Jpdrzejów

Na podstawie art. l3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego
iowo lon tar iac ie (Dz.U.Nr96,poz .873orazz2004r .n r61 ,poz .593,nr l l6 ,poz .  1203,nr210,po2.
2135) zarzqdza siq co nastqnje:

$ 1 .
Oglasza sig otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadah w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007 na terenie Miasta i Gminy

J gdrzej ów wedlug zahqcznika.

s2 .
Do konkursu moge przyst4pió podmioty wymienione w ustawie z dnia

24 kwiefnia 20A3 roku o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.

Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 1 16, poz. 1203, nr 210, poz. 2135).

$ 3 .

Wykonanie zarzqdzenia powierza siQ Naczelnikowi Wydziatu Rozwoju

Go sp odarc ze go U rzEdu Miej ski e go w J gdrzej owie.

$ 4 .

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem powzipcia.
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ZaNqczntk do Zarzqdzenia Burmistza Miasta Jgdzejowa N, . 
'l 
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Dzialalqc na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalno5ci pozytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz 22004 r. nr 64, po2.593, nr 1 16, poz. 1203, nr 210, poz. 2135)

BURMTSTRZ MTASTA JEDRZEJOWA OGLASZA:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJIZADAÑ WZETNCSIE UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2OO7 NA TERENIE MIASTA I GMINY JEDFTZEJÓW:

Zadanie 1. - ,,Popularyzaqa pilki no2nej". Termin realizaqi: miesiqce ll - Vlll 2007 roku. Zadanie obejmuje
szkolenie, wspolzawodnictwo dzieci, mlodziezy i doroslych zamieszkalych na terenie miasta i gminy Jgdrzejów,
rozwój sportu kwalifikowanego, udzial w rozgrywkach pilkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym
w rozgrywkach prowadzonych pzez Polski Zwi4zek Pilki Noznej lub inny zwiqzek sportowy uprawniony do
prowadzenia takich rozgrywek.
Kwota przeznaczona na realizacjg zadania 1 . - 12O 000 zl (sto dwadzieécia tysigcy zlotych).
Uwaga: WysokoSó dotacji nie moZe przekraczaó 70 o/o eNkowitego kosztu realizacji zadania (oferent musi
zapewnió pozostale 30 % kwoty stanowiqcej koszt calkowity).

Zadanie 2. -,,Upowszechnianie kultury fizycznei". Termin realizacji: miesiqce ll -Xll 2007 roku. Zadanie
obejmuje szkolenie mlodzie2y, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, mlodzie2y i
doroslych, w tym tak2e osób niepelnosprawnych, organizowanie festynów sportowo - rekreacyjnych oraz
popularyzacjg takich dyscyplin sportu jak: tenis stolowy, siatkówka, stzelectwo sportowe, pilka nozna,
koszykówka plywanie, brydz sportowy, lekka atletyka, lucznictwo, biegi na orientacjg bilard i inne, organizaqa i
przeprowadzenie Turnieju Siatkówki im. Jezego Klimczaka, organizacja i przeprowadzenie Ligi Pitki Noznej
,,Piqtek".

Dopuszcza siq mozliwoéó skladania ofert czgSciowych na realizacjg tego zadania.
Kwota przeznaczona na realizacjg zadania2. -3O 000 zl (trzydzieéci tysigcy zlotych).

Uprawnione do skladania ofert sq podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 otaz z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 1 16,
poz. 1203, nr 210, po2.2135).

Wybór ofert nastqpiw oparciu o nastqpujqce kryteria:
- celowoSó oferty, jej zakres rzeczory, zasigg i zgodnoéó z politykq Gminy Jqdzejów w zakresie

kultury fizycznej isportu orazz niniejszym ogloszeniem,
- posiadanie pvez wnioskodawcg odpowiedniego doéwiadczenia araz potencjalu ludzkiego,

ekonom icznego i rzeczowego,
- osiqgniqcia i doéwiadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- oceng realizacji wczeSniejszych edycji pQektów,
- zetelnoSó iterminowoSó wykonywania i rozliczaniazadañ finansowanych z budzetu Gminy
Ostateczna decy4a o liczbie przyjgtych ofert, przeznaczeniu i wysokoéci pzyznanych dotacji

podejmuje Burmistz Miasta Jgdrzejowa na podstawie oceny ofert dokonanej przez komisjg.
Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi najpó2niej do dnia 21 lutego 2007 roku w trybie i na zasadach

okreÉfonych w ,,Regulaminie postgpowania komisji konkursowej" okreÉlonym odrgbnym zarzqdzeniem
Burmistza Miasta Jqdzejowa.

Druki, na których naleZy skladaó oferty znajdujq sip w Punkcie Informacyjnym Uzqdu Miejskiego,
w Biuletynie lnformacji Publicznej na stronie www.jedrzejow.eobip.pl oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego
Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

fnformacje o wysokoSci Srodków przekazanych w roku 2006 na realizacjg zadañ z zakresu kultury
fizycznej i sportu mo2na uzyskaó w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Uzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie.

W pzypadku nie zatwierdzenia pzez Radg Miejskq budzetu na kulturg fizycznq i sport w wysokoÉci
proponowanej w projekcie budzetu na rok 2007, kwoty na poszczególne zadania mogq ulec zmianie, lub
konkurs moZe zostaó uniewazniony.

Oferty naleiy skladaé w zamknietvch kopertach z dopiskiem ..Konkurs ofert - sport 2007"
opatzonvch pieczecia organizaciido dnia l6 lutego 2007 roku w Sekretariacie Urzgdu Miejskiego ul. f l-
go Listopada 33,28-300 Jgdrzejów.


