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rotu

lreh

w spleE o!łczenia
o!wa''ch kon|oEów oled na rca|ifację zadań pob|ier'rch z zakr€su
hJ!tury frycznej isporbiw w 2008 rcku

an 30 d 1 lslawy z dĄa 8 roEa 1990 rcku o samtądfie gminn}m (D2 u z
2001r Nr]42 p€ 1591f późn h ) oEz w zwiąfku 2 ań 4 Usl 1 p|d 1ł'art 5uś4pId2' art
11 ust 2 ań 13 usl 1 usławy f dnia 24 kwieln a 2003 lok! o dfiahlnoś. pożylk! plb|]enego j o
@|ontar]acie (Dz Lr Ń96 pe B73żńżń 2ń) a|o2 w2w]ą2kuf uńwaĘ Nr 115/5,x|I/07 Rady
Mjejskie] w ]łovejz dnja 17 gMnja 2007 roku w tprawje uoh!?|enia 'Programu wsPólPaoy gńhy
|lowŹ w 2008 rok] f organizaciami p@ażądovyml i podm]olami' o
m@ w ad 3 Us| 3
pożylklr
pub
źn€g'dó.tth
o l o wo|m|araoie w moa
lstawy f dnia 24 kwdnE 2@3 r o d,ałanośo
roku, zaządfa się co naśępu]e

M

pods|awie

s1

1
2
3

zatłieftlfa się regu|mn o&a.lych konk]Ńów 0{eń na €a|@Ćję fadań Brt{@y.h w
ku|lury fEFz'ą | gpońu
akesie up@€.hn€ń|a
ogła9a śĘot@śe konkuBy ofe.t na r@|E&Ę z.dłń PJbłiBych w u k6ie lo|t!ry fizyoznej
i sponu w

|klrei' Konńie

za9ńskń | czerng

w 2008 rcku

z.eenje @|żaji udaia Pub|Eznego w Źakeś|elc]|fury |i2yfuej i spofu mŚta}i w fomie
wsparcia zadeń wa z dziełen|.rn ddac'| M (k'iń4wańb ie€o rcdiei|
W |olk]Bb ńooą Ń26|ń|c2yć podm|dy ok€ś|one ł ad 3 Lśt2 i 3 L&wy f dn.a 24
ksetn€ 2003 rofu o dziatd|ności Ffylkj pldD2n.go i o W|olanacie (Dz U Nr 96' poz 373
z póa a )' rea|@iąe slalutre 4d.nja w z.k'6ie |Qlvry fEyczne' i sPorfu
5 TreśćEgdaminu | €lw€ń
o otwanydl konlo|saoh olł| staŃią zd@biki dJ aż4neń|a
5 PowDbje się fspół (!s oPń'oMn|a o{dt w śkh@|e
Ro(!wAndel Pfewodn|.ż.łcyześpoŃ

Janr Wmnik

Czlonek
z'BmUń zare.z|y - cż|Śnek

s2
oglosze.ia o konkucach pub|ikuje s]ę pĘr2e2 ń zańLeeĆzeń|e
1) w 6a@ie L!b!słi€]]
2) na tab|lcy ogloszen Użędu M]els|łego w ]łowe]
3) na strńie intemetorel UEęd! M]e]6kiĘo w Lłoweli
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vwkonanie zażądzńia

pąleża Bję KierMlkNi

s4
zażąd€nie ehoÓ

w

ż}@ z dnian podpisania

R€l€latu

ŚPEw społ@Źnych !c)vlnych

RDCI-iLA\1III
otwańyĆh kÓnkurrół ofort m P.llz'cjęŁad!ń pub|lc,hych
t'lkresi€ upovsechniani! kultury lizyczn€j i spo.tu

l'
2

Ąl

Regulanin otEśla szczegołose asaĄl otvańegÓ kÓnłrŚu of.n na rcaiizację &dań
publichYcn w akesie Ęowsechnimir kulnla fi4chcj i sporfu. w 9ń !Ź€de wsrysttis
l.min. Ęvb i (ryEria qboru ol.9ń, zaY(ł pŻ'YaaEmia dolacji onz (amin i wdm(i
IBalizcji i lożiczlia adai'
Reeulamin został oFacowmy R oparciu o uchwalę Ń i ] 5/5'xB07 R.dy MiejŚtiiej w Ówej 7
dnial7 12'2007 1 w splawie uchwalflia ploeramu wspdpr.oy z o8.niacj.mi poaząnon-]mi
ora7 p.d'niobni pnwadu ąc}mi d'iałalnośópo'''itu plblichcgÓ na rck 2003 Ór', M
podstawig pż€pńó{ 6laĘ f dnia 24 lwicbia 2m3 i Ó dzi.łalnościpoŁl'tlo publjcaego i o
wolontri.cle 0)z U. Nr 96, poz 373 2e n)

ś2

Prz.dmiotDn |onkurusą adaniJ put'Iicm. w zkcsic ipÓwsrcchnimł
eme dalej ad'nimi polegljące przede wśzyŚ*nn na

l(uhĘ nryca.ji

ŚpÓńD'

4.califaojiprooe$uszkolgńarporlowsgodzieoiinrlodzigłwakresielek*oalleĘ{t'
piłri nożncj' pilki .ęoaej. pillj sialto ej j p lł los4 ło*ej jJk.óŃ!ieŹ t€aisJ
s|obŃego |!|eIlnwE jab

nol!?Ncni,Ih|d'

aję!ą

]

nlladżEo.

antłk'l".h

b) deań|?a.Ji zag.dów spe|.*y.h wśpolzeodniĆIwo spodowe dn$i i n|qJzięż! z
trenu Gn'nv lłowa. lercnu lowialq wojew'jdz|wa i kaju.

l'
2'

3
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calem lonłu,u je$ *l'lo'ienjg podmiolór', ldó'yn Bumis|rz j]owej żeci re''z'cję 7ldai.

któfychnorvaw$2
Zlectrie rc.IizaDji 7'dmi! ńÓżo netą)ió w formie:
t) powi€rdnia zadtrir wEf z ud'elenien dolrcji m fmmow&ie jeeo Ealifcji.
2) łslid&ia adańa łrz Z udzislgnj.n dobcji na do|nmowanie jego raliaoji
l isla podmiotó*| k1ór}h Bumislrz loelj 7reci realizcję zadad k.z z ud'llsicń doiacji
zon&io ades&zona w dccyąj, o którcj nowa w $ 3 uŚt'

'

r.

$4
Podniol.mi upFqnion}mi do udzialu w końkutic Śą:
1) oĘfuizcjc pozjżądow. w oMieniu &t 3 Usl' 2 B(ała o dżalal.ościpo4du
putlicbeeoi owolonr&.iacie, RĄTfundlcjei stowarmaia zastrzgani€m

o9Ę prame i jedndłi olgmizac]r]nc

d7jajljąe !a płddawlc pŹlpisów
o stoŚułu Pańl'w. do Ko!.ioła K3loli.kićeo w x?{ą'poŚp.liILj Pokk'e.j'
o EtosBl! laistE? do imych (ościolów i eiązków N]'amioł-vch oBz
o 8{arecjeń Ro|nośc! smiąia i R']'Mią jeż€t ict cele sbnriose obejmją
proPadzfuic dzialajności po2Jrhpublicaogo;
3) ŚlowarryŚrc.i! jcdno{.k s.ńÓrządul.q'loiilln.gÓj
a) jednos1tj o'Emizrcyjne podlegle oĘmon adnin'sfracji plblicaej lub Fzez nie

2)

D

2'

todmiolańi nieĘrlMionyni
1) panio polityctuei
2) komlery N,vbor*r

do

ud''u

w

łonlTsie śł:

3) aiązłi zawodo9ę i orgmi7Ź.jc Prac.&wcówi
4) śmo.ządyawodowei
nfd&je' (1ó4'ch jed!}n fiDdalo€n jest s1@b Paisnva

')

6)

]]

1

sano.fądu

E4funaIn€gol chrba żl:
r prdpisy odĘbne slao*ą inmuj.
r mjłte( lej nnd'cji ńi jes1 ł calościnieniem pfuislRow]n\ mienign (onudn}m
|ub nicnifi pochodź4c)fi / linJsŃańia śrcdtmi publjcaYni ł rurunieliu
una*l o fransch plblicaych lub
r nfdacia prowadż d7ia].lnośó Śl'lulową w akesie m d. a w gzczegóIności na

.ez

nau]{l;

fundacje utwor7ońc P7e7 pańie polit]lhei
Śp{]łki d7]'lającc n. pÓdŚtawie przepiśów o fuh{ze 64

t. Bmillrz

2

lub jednoslka

ch€]'

s5

liowej oclavj w prasie o aięgu lokjnyn' w BiulcĘviń infolmcj' r''rbIicaej. m
inl€
m
eloRej wRv ilowa info'pl oaz na ubli.y ÓgloŚ7.ń R Urzęd'e N,liejslin w oPej
stlrńic
oM.a!l'ł ton(t ollTl M rcrliację zada! o tiónrh moła w 5 2 .
oglosld'g ot{'ańcgo kÓnkusu ofcil zwida iifom.cje o:
]) mdajloll adań;
2) Nyso(ośoi środ}ów publioayoh prBalczon}ch na r@Uz'cję tych zd'ń:
]) tńinrch i wd\]l&h r.ilizrcii Zd.ńl
.1) temńie sld.dmia ofa1;
5) |eminie. llybje i k'vleriach slsołanyoh pr2ł dokoltĄv4iu $lboru oJia']

s6

ł

ofcrt.v dotyczące r.aliu.cji zadań n'lcży lklad'ó osobiście se(re1&iici. Urzędu ]vnejs(Geo *'
loFgj hb pfgstlać lis|em pol9conym m a&s: uząd MĄsli w llowej. ó3-120 ltorva. dl

2, o'eĄ powimy

]'
4

awieraś w srcŹgólnoóci:
1) szczgo]o8 al(rcs rzcczÓsl ud2nia proponowancgo do rcaliuĆji;
2) remin i niejsca realtrcji adeia;
3) kaliulację plrwilYmyoh loszlół' realifaoji adanja;
a) infom]cję o wcD!ńeiŚzej d'al.lńości podnionl składającago ofa1ę F zakesie'
klórcgo doryczy zdanici
5) infmcję o posiada]lh fsob h /$2Ó!]ch i ladioł'Wł apoMiająorołl
Fatomie zadaią w !]fr o l!'vsołÓśĆ' środków fimnsoŃlch uz'Ysi.inloh na
rsalifację dan.gr ad.nh z iŃycn Tódei:
6) dekld!.ję o amiarze onpiltrego lub deodplatncgo ifłoneia zadanin'
]) pIanowocj ilośti dżcdj i ńłod2iełlusl]liofącej w 4jęonon objętych 2jdfu!ń
ofgĄ nal9Ą' skladać ł fomic piscfinej Pod rygorem niewahości R ni€pŻe\ra!2ln}m

30 dni od dĄ oglosdlia koŃusu' z
uś'5'
^lI^żqi.n
rr,zó. oferry caliaoji fadlni! publioznego slUowi
Zalącaił n| 1 dÓ rrĘt?Ądzcni^ Miństra
w sprawie RZoru ol.n!
GoŚpodarłi, tiacv iPÓlityłi s!.'łechej z dni' 29 p.źdnemika 2003
rcalacji adeia publi.hcgo raBowego wzoru mouy o Erkonanie admia plbliobeso i

lminie

r

wzonsprasozdmi!zsakonmiatego adanjn (Dz' U' ŃI 19.].po. I89l)'
o l1órym mowa w ugl' 3' nie dolyczy o'e4 o llóIyob no$a w $ 9 BŁ l'
6. o a.hoaóju !cmiń\ o tlórym nowa \l UŚt' :]j decyfuje data ńPł}rfl ofefi do UŻędu

5' Tmir\

l

'

2

w p'Żlpadlu ltwigrdzmia uohybioń fńlt!óP.asnycb tub ińiych wad of!ńx Bumislrz
llołsj noże wenaó podniol stjldający ofcńę do alnięci. w.d i uchybień ł łya'czonyń
Bumbtrz lIowcj moż @leżnić tenni'l B.vboru ofeńv od
w okeślonm |9miniq
dodlllos'cn infomacji ]uh d.l'Mc ow prez po<|miot słJad.jącv
'ożni. of€fię'

!3

l.

Rozpltfuic of.rl Mlępuje w dfluyń dni! &bcz}m po dniq w k'!m uńnąi |min
3tl'd&i, of.r! z aŚt.feżBim p.zł?.dtlóŃ. o k'ąvct m(m w 5 72' w cclu roŹlalrhi' i *}t'm of.ń BumiŚrz ||Ncj pe'ołuF ł tńi. ,fiąd7gia
|r'4o$b@y z6B' ds' opiniNmin ffcń,

]' /śŃl {'oP4da

4'

pmbrot kbry asEń w 9! fuBó|noici:
]) intom'cję Ó ]ic7}ie zglm?onych of.ń i DdajŃn zglo9onvch zt|lii
2) pfopozycje pŹYaei. dok.ji z. w.|a7ffi€ń zldeą prdńiÓfu &alifująccso
adanie i Ęsoloi.i dok.ji nJ Ral'i.* adłk:
3) snio!łi 2 !.'jcd&nii relpo]u.
ltolo\ól jc6t pr&Iśazyłan}Rumisllzowi llow.j t.fel@aie po lozpafzcniu oi'cń J'7!f

5' Blmislrz

podc.jnuj. drcyzję
llowęj' F apofu.iu śĘz
od.ru*ni. ofDrt a w pr4p.dla eqboro
olin w sprawie
''rulokolcm.
l ) zrdali m Mtiz.ję których z$leą pfzyńe dot'cj.:
:) podhioó( Itl''r}m aslanie zlcc@ rc.lia.jt 7'dai.

E'śp.'$isr'boo

lub

]J |nń\ Ą.caizadań:

6'

'ł) \{o| pf .Mnych d,ola.ji
prŹy fu4aĘwaiu ofc{ . Bumi!|.z l|oej !iŹł Dodejnowiu decyfji,
o'..!pól
*'&cj nNa w uś.5' bifą pdt uw€ę i Miają ffi|ępując. łtvlrn:
| ) z€odnośó ÓfŃ
2 uchwa|Ónym pr^ż R.dę NliejslQ w !os.j -Proe.@€m wśpjłpńcrz
pozŃzĄdoYni
ÓlB iaejadj
o..z po.lniÓl.ńj Fowadz4oyni dfiala]nojó pożr ltu
2)

])
4)

')

ó)

7)

7

publi.bcgo na ro\ 2008";
slopie4 wjJłin Ófeda Śpe!d! s}mo8i orreślo.e w 6 2 i E'jaum odlowiad'
pnorye|om 2de publicmYch Galizow!ńych plzez gminę ]łowai
Ślopcń. w j*im o.eda daje gRdaNjg MLifeji adania zeodnie E s|lndłdlmi
wlaśĆ'*)tda ołFślon€8! adani.j
możriwośó rcaliacji adĄia !!2.2 okcilony podniol]
Zł|idmc Ealat) Ealiz'cji zadeił' t llh rcdaje (dz!ści łlnil'jąc\ch dI'
b.nefi cjąló.' fub ad.satów adani'i
s|aień El I{Mi. pfEf podnjol 9[|'d..jąc' offię p'obr]ch 2d,ń 2l..onloh
s ok€sie poprćdrjn sfcag5lnic w atEsie uclebościi lminNosi ich
Ediaji maz ozlicani. or4Ta$h M 16 el d.L.ji:
PrzcdśNimą p@z podmiol Śttódlją.y ofśaęk'Iruhc& |..sŹów Eai.acji

8) łrsÓłdśijśftnr.ów p0bli. aych p'.ń!c&n}.h m E'lieję adfli' ońl
wśka,inicinńlch
inaMwania u*fględnionJci pnez p.dmiol stl ljącl
'ódcł
9) ńo'nvości |mreorve bldżolu chiny llowli
10) i.ic łĄ4d'.
2. Śp*}''kj orllllone8o adaia'
'l']t]ł.jącó
w uasióńńiu s.]óoru
oferty Bmtlf llow.j Btosli}uje się do sp.lnignia n!^f podmio|
śthd.jący otgdę qmogóV okrc'lonyoh ł ustlwic o dzial'lności pozyh publioa.!o i o
Mtonlłiacn d& w ost6hi! o oM.itu tonturic ofst

8

l'

D.cy4ią o l(lórcj mN! w E|' 5:
| ) podkg! b.'^łoca.ńu oglośzriu fu lólicy ogłBai w (]dłd'e Me}łin w
@2 nr Śtrmk intmciowej w[ilow..info'ol :
!) jcd c1.|4^ i nig podIega odło|.niu'

loej

$9

klĘch fuw' w 0 4 Bl' I pk l.!, no€ą zw|'s.j inicj.t!{t Jłk|.ć ol4ly
Ea|iucjjudaiB?'łrc'ią ok''rvnnw! w52'
2, DW!!E2 nowj' B prz'ladl{\ o t'!ó.yn nw. $ !'L 1' w |miń. !'a prz*&ahcyn
Podaioty' o

l)

2

Ńzp.tuj. c.|owdió G.l'Bji okt.lon.8o udei' pr' nodńioq: o ltt'.ych m*? F $
4 Bt' I ptt l.]. bitrłt pod w.gl]
.) slolień' q .j.riń ofgt} odrowi.d.j. DriÓq1etÓń ad.ń pub|ichY.h
gli@weych pżeŹ Gminę lłow(
b) s|@icń' w jllih ofq,y d'ją gw,rańcję ftz|iaei u|lań 4odnje e ś|A{ańńj
wl.iciu!ńi d|. olE.lmeao 7'd.n..
u) lodli do.ępńc ł tudżEic gniny E M|iaję ord|6yth adai'
d) rodz'i. okci|onycł z'dai ń' r@ył:i wFir.j+. z rc'ti'.ji zd.i FxŹ
!oóńio|.v' o l|ló'ch llw.* s a o!t' l p*t 1.3

2) in'omujg pqlńio'y iłła.l.jąEofcńy o podjęlcj d*yąji' a w p'7ł!adku snvi.rdf.ÓiJ
celowości
oł.eś]on.gożjdłni' hfomuje podnlioly o lÓóie zlcccni. f'd2'!i!'
'!di?,oji
li l0
jię
| ' R€liżcja
żd.il odtt1!
M po&tsi. l'!|s] o E:InŹ.jl z,d.nii lul'lcaeso
2' Ufu*. otrcś|.w .^?,.adnoni:
l]
o'i. ad.ni.:
'&f€góloły
2) tmin
Fa]iżlji ad.nin;
3) dotaoję p.4'a!ną pod'niolowi fu!|iŹqiąo.nu zad&ie i |n'b jcj pl.bościl
4) hvb tońEoli rclliacji adei'l
spejb i tmin fu/icmi! Fzyzuncj dó''Ćjil
6)
') z&dy zsto|l nic*1rtrzyslej czgici doośji
]' wzi llhB ś|.eiz.l+air tr 2 do mŹD6l.dzmi' lvtini|r. cGp.d''j. I!e) i Potii]tii
spo|6ej z d!i. 19 paźdż'.mixn2mJ i w {'nwi. szm ofaD. rńt''ji Zółi.
publicaeeo' r.|lwcar lł7m moły o ł1tonmie adei. plblica.8o i NzÓru
{r!łofdanń f R}'tonania l.go zadŹ.b (Dz' t |' N. l9]. prz' ] 89l)'
a' Umowa i j.j hhnv ryn.grją fomy pii9mcj Pod rr€o!.h nicw!ż!o{oi,
Uńow. noż€ być lodpien. nie wczęhicj' niż ł <tniu mstęPu,ł.ys po og|Gzniu da!/ji o

'' t|ifujmław58uśl'J'

u

,Imin

ll

@liaji z'd'ń z8odry j4t z h'mn€rmcń Mli&ji admil m*iąc}m zdłcail
do M$1' i bićgnio ńic tc7.ini.j' niź od dni. podpi'ffia uńwy o Flli/Ńję adńi. r'ob|icmgo
i ńic

p('ai!j' niż d.

30 |irloDad. 2008

rotu

$ t2
2.n. nie ńoź b!ć
podhjoł
ni. Ędą.)' Śt.mł
Frz
zczw.|. D *!łomi. otEi|oNi cz$ściz.dei. pn.Ź r'ti prdń!o|'

z

aą'iŃe

lnuql

clDóJ że umsa

$ll

Podmiol rcali^jłcy zidmic zobowiąhy j.śldoi
l ) p.ow'd&nh do*mmlaoji dotyc24ccj
zadaia zsodnie z obowiąfująoymi
'caliŹołmeeo
pr&pi'ańi pEwa i w spósób moż]iwiijąc}
pr'tidłowÓści
rć']izacji zjd.ńi. i
końtro|ę

pzvmoj

dohcjii

2) 'w*Órfysldia w swidcnoJi księgowoj kodkół otrz}rb.ny.h m E.liację unÓlvy'
3) 'rlod.ębnignia
P N.dfmio liŚi' obecńości oŚób Ercśnjczącvgh w ajęoiu objętl ń ad'nicń'
6 t4
rx'hcjc n! Ealiację udań ud'e|óe są u łodłów agwmntNm]th M t.n el w budfccie
6mi.y llo*! tu ot 2008 q hcacj lw@i. Pl-N .r L30o.
]' Doplsz.a Śi' pfl€\aztsani. {iÓricji* r.t&h. w aleźmściodrodzju i lFctfiti Źjdmin.
]' o Blarccfuj rTNie dot..ji dE.yfuj. Bumi.trł nN.j fl |'óń s 3 Er 5'
a' Dobcj' prre*a4'sma j*t po podpisoiu MoĘr' o łlórej n6Ba w s l0 usl' l. B nuhu.l
Rsla2any w unwie mz na włułłaoh.ł t!fiir,ch i fmch o*Eśton'.h w umowie'
5' srodti pfz}a.no ł f(mis doĘcji mBz4 by. wyrożyiln. 9żz podniol ftnli4jąc' adanic
zlodni( z c.lcm i wifulmi oraz w lemif,!.h otrcólonych w umowie. Dolyo.ry lo l.kżc
€wonlualny.h pŹyclmdów uzysłanyon pży N.liŹicii unoń]. (tó'f.n ni{ nożn! bylo
pfuwidzicó E Zy kalulołaniu uGltoici dolrcji, ońz odslcł bmloP'\'cn on Przyfn5nych
i!ÓdtóŃ. kńre naleł Ękorrysi'ć s1l.]caig ń! wyt{onei. zdmi!'
ó' PosIępowanic o p.zyamje dobcji z budżcl! cńinY losa nie o8'micz! możliłości
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niezbędne doŚwiadczenle w oBanjfacj Iego typ! fadań. faśobvosobore o€f z2solrv
uezowe w pcta.i bży matena|notehncznel ub dostępu do takej bźV zapewn aja.e
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n|ezbędne dośviadże|ew o€ańż6c]| |€o l}p! zadań zasoby osbore oE asÓb!
ęeoz@e { posl&i bąy mateńaho.|*hn|ąne] |ub dostępu do takel bay apesBJale
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