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f.szńż.ńŃ ':!.:!.2l, -Bumlma aMl
2 dnb 20 lrudnl. 2aO7 rotu

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

M pods|awie 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 5uś 4pId2' 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 

'dó.tth 
m@ w ad 3 Us| 3

lstawy f dnia 24 kwdnE 2@3 r o d,ałanośo pożylklr pub źn€go l o wo|m|araoie w moa
roku, zaządfa się co naśępu]e

s1

1 zatłieftlfa się regu|mn o&a.lych konk]Ńów 0{eń na €a|@Ćję fadań Brt{@y.h w
akesie up@€.hn€ń|a ku|lury fEFz'ą | gpońu

2 ogła9a śĘ ot@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

3 z.eenje @|żaji udaia Pub|Eznego w Źakeś|e lc]|fury |i2yfuej i spofu mŚta}i w fomie
wsparcia zadeń wa z dziełen|.rn ddac'| M (k'iń4wańb ie€o rcdiei|

5
5

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

53

vwkonanie zażądzńia pąleża Bję KierMlkNi R€l€latu ŚPEw społ@Źnych !c)vlnych

s4
zażąd€nie ehoÓ w ż}@ z dnian podpisania

W |olk]Bb ńooą Ń26|ń|c2yć podm|dy ok€ś|one ł ad 3 Lśt 2 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
Treść Egdaminu | €lw€ń o otwanydl konlo|saoh olł| staŃią zd@biki dJ aż4neń|a
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



RDCI-iLA\1III
otwańyĆh kÓnkurrół ofort m P.llz'cjęŁad!ń pub|lc,hych

t'lkresi€ upovsechniani! kultury lizyczn€j i spo.tu

Ąl
l' 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'

2 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'iałalnośó po'''itu plblichcgÓ na rck 2003 Ór', M
podstawig pż€pńó{ 6laĘ f dnia 24 lwicbia 2m3 i Ó dzi.łalności poŁl'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 l(uhĘ nryca.ji ŚpÓńD'

eme dalej ad'nimi polegljące przede wśzyŚ*nn na

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 aję!ą ] nlladżEo. antłk'l".h
nol!?Ncni,Ih|d'

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.

63
l' calem lonłu,u je$ *l'lo'ienjg podmiolór', ldó'yn Bumis|rz j]owej żeci re''z'cję 7ldai. D

któfychnorvaw$2
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

3 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' 

'
$4

r. Podniol.mi upFqnion}mi do udzialu w końkutic Śą:

1) oĘfuizcjc pozjżądow. w oMieniu &t 3 Usl' 2 B(ała o dżalal.ości po4du
putlicbeeoi owolonr&.iacie, RĄTfundlcjei stowarmaia zastrzgani€m

2) 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' todmiolańi nieĘrlMionyni do ud''u w łonlTsie śł:
1) panio polityctuei
2) komlery N,vbor*r
3) aiązłi zawodo9ę i orgmi7Ź.jc Prac.&wcówi
4) śmo.ządy awodowei

') 
nfd&je' (1ó4'ch jed!}n fiDdalo€n jest s1@b Paisnva lub jednoslka sano.fądu
E4funaIn€gol chrba żl:
r prdpisy odĘbne slao*ą inmuj.
r mjłte( lej nnd'cji ńi jes1 ł calości nieniem 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;

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

s5
t. Bmillrz liowej oclavj w prasie o aięgu lokjnyn' w BiulcĘviń infolmcj' r''rbIicaej. m

stlrńic inl€meloRej wRv ilowa info'pl oaz na ubli.y ÓgloŚ7.ń R Urzęd'e N,liejslin w oPej
oM.a!l'ł ton(t ollTl M rcrliację zada! o tiónrh moła w 5 2 .

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']

s61 ofcrt.v dotyczące r.aliu.cji zadań n'lcży lklad'ó osobiście ł 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 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 ńłod2ieł lusl]liofącej w 4jęonon objętych 2jdfu!ń

]' ofgĄ nal9Ą' skladać ł fomic piscfinej Pod rygorem niewahości R ni€pŻe\ra!2ln}m
lminie 30 dni od dĄ oglosdlia koŃusu' z 

^lI^żqi.n 
uś' 5'

4 rr,zó. oferry caliaoji fadlni! publioznego slUowi Zalącaił n| 1 dÓ rrĘt?Ądzcni^ Miństra
GoŚpodarłi, tiacv iPÓlityłi s!.'łechej z dni' 29 p.źdnemika 2003 r w sprawie RZoru ol.n!
rcalacji adeia publi.hcgo raBowego wzoru mouy o Erkonanie admia plbliobeso i
wzonsprasozdmi!zsakonmiatego adanjn (Dz' U' ŃI 19.].po. I89l)'

5' Tmir\ 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



l ' 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

2 Bumbtrz lIowcj moż @leżnić tenni'l B.vboru ofeńv od 
'ożni. 

w okeślonm |9miniq
dodlllos'cn infomacji ]uh d.l'Mc ow prez po<|miot słJad.jącv 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 7-
2' 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 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.

4' ltolo\ól jc6t pr&Iśazyłan} Rumisllzowi llow.j t.fel@aie po lozpafzcniu oi'cń J'7!f

5' Blmislrz llowęj' F apofu.iu śĘ z 
''rulokolcm. 

podc.jnuj. drcyzję E'śp.'$is r'boo lub
od.ru*ni. ofDrt a w pr4p.dla eqboro olin w sprawie

l ) zrdali m Mtiz.ję których z$leą pfzyńe dot'cj.:
:) podhioó( Itl''r}m aslanie zlcc@ rc.lia.jt 7'dai.
]J |nń\ Ą.caizadań:
'ł) \{o| pf .Mnych d,ola.ji

6' 
'..!pól 

prŹy fu4aĘwaiu ofc{ . Bumi!|.z l|oej !iŹł Dodejnowiu decyfji,
o *'&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 wśpjłpńcr z
ÓlB iaejadj pozŃzĄdoYni o..z po.lniÓl.ńj Fowadz4oyni dfiala]nojó pożr ltu
publi.bcgo na ro\ 2008";

2) 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'*)t da ołFślon€8! adani.j

4) 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

ó) 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 uclebości i lminNosi ich
Ediaji maz ozlicani. or4Ta$h M 16 el d.L.ji:

7) PrzcdśNimą p@z podmiol Śttódlją.y ofśaę k'Iruhc& |..sŹów Eai.acji

8) łrsÓłdśij śftnr.ów p0bli. aych p'.ń!c&n}.h m E'lieję adfli' ońl
wśka,inic inńlch 

'ódcł 
inaMwania u*fględnionJci pnez p.dmiol stl ljącl

9) ńo'nvości |mreorve bldżolu chiny llowli
10) i.ic łĄ4d'. 

'l']t]ł.jącó 
2. Śp*}''kj orllllone8o adaia'

7 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 D.cy4ią o l(lórcj mN! w E|' 5:
| ) podkg! b.'^łoca.ńu oglośzriu fu lólicy ogłBai w (]dłd'e Me}łin w loej

@2 nr Śtrmk intmciowej w[ilow..info'ol :

!) jcd c1.|4^ i nig podIega odło|.niu'

$9l' Podaioty' o 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 2

l) 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.jąE ofcńy o podjęlcj d*yąji' a w p'7ł!adku snvi.rdf.ÓiJ
celowości 

'!di?,oji 
oł.eś]on.go żjdłni' hfomuje podnlioly o lÓóie zlcccni. f'd2'!i!'

li l0
| ' R€liżcja żd.il odtt1! jię M po&tsi. l'!|s] o E:InŹ.jl z,d.nii lul'lcaeso2' Ufu*. otrcś|. w .^?,.adnoni:

l] 
'&f€góloły 

o'i. ad.ni.:
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|.ei z.l+air tr 2 do mŹD6l.dzmi' lvtini|r. cGp.d''j. I!e) i Potii]tii

spo|6ej z d!i. 19 paźdż'.mixn 2mJ 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 ll,Imin @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

$ t2z 2.n. nie ńoź b!ć aą'iŃe Frz podhjoł ni. Ędą.)' Śt.mł lnuql clDóJ że umsa
zczw.|. D *!łomi. otEi|oNi cz$ści z.dei. pn.Ź r'ti prdń!o|'



$ll
Podmiol rcali^jłcy zidmic zobowiąhy j.śl doi

l ) p.ow'd&nh do*mmlaoji dotyc24ccj 
'caliŹołmeeo 

zadaia zsodnie z obowiąfująoymi
pr&pi'ańi pEwa i w spósób moż]iwiijąc} końtro|ę pr'tidłowÓści rć']izacji zjd.ńi. i

'w*Órfysldia 
pzvmoj dohcjii

2) 
'rlod.ębnignia 

w swidcnoJi księgowoj kodkół otrz}rb.ny.h m E.liację unÓlvy'
3) P N.dfmio liŚi' obecńości oŚób Ercśnjczącvgh w ajęoiu objętl ń ad'nicń'

6 t4
l' 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 aleźmści odrodzju 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
podńiolów ubi.s,łia się o dolaaj. 2 ifiy.h bÓĄd.

5t5I \\ton4c z'd'ni. pod|rg Ś^&g'.wmu rc'jvmiu fulNq'mu i Źś(es1T0'
2' Po<lńiot MUająLJ adaie spożłda ŚF.9ozdlnje z s],lm.nia arbni. pub|icńcgo lóE

n.|.źy sI\|ad& mbi.ie w s.tre|'riaci. Unędu I li.jś\icgo tv oetj lub pr26}i'ć |iśt.ń
pokconln n. rcs: U'4d Nlie}ld w loBi 68.lT now{ ul' żdlmldeeo 27,

3' wzól 9pró{oŹd4ią o któlym nowl w B|' 2. steowi Załąohik fu 1 do roflszd76ił
Mirilkn oospdarki, Prlcy i Po|it'vłi spol.chcj f.lnh 29 paździmik! ]m] r ł sltrlwie wzoru
olcq rcaliżicji adej' pubilcrego. 

'oowogo 
wzDru mosa o Ę'łomnie ad'ni! publiofńego

i wzoru 
'priwozdmi. 

z wy-tomi. |ego aillni! (Dz' Ł] Nrl93poz 139l)'
4. sŁ&8l]lowy tomin przcdlofenia lprawozd.ni! otEśla umwą z zelrrżlli9m ś' 

'.J' ołN*n śpńwofdaŃ4mjgsl fut t'ud^(oq
6' sF.wozleio. o tlór}m nowa w u!|' 2' zawi9r' w 3fczegóhoś.i]

l ) oń w]komii zdinini
2) infofucic o 69EEcjąt.ch |!b adŃl&t admi|
'l, otEi|fii. u!'mjm)Lb R/''|D|óN EiliĄji ad.ni{
.l) o*eś|mje rc|i pfumŃ w rc.lizcji 75dfiir Z szcćgoInyn uw,alędni.nim
o€ej{ admiuile&ji !trblica.j:

J) sFlwozdmle z *.]'tmann wyda iós' w tyn Źśr.łieie fat1u.
7' opi' qtomia adaia mai zawią.ć g&agdową ir bm.gję o malizowlntch dzhlŃirct

7€odnio z ich utladm aw.rtym w ofqoi.' w ophii kmiŃhe jesr ls7gtędnimi9:
l) ftŹyŚ|kioh plmowmych dzialań.
2) ałfuŚU. w jJ(in pl'ńowme dzi'l'ni' ZoŚIaly acali&Mnć,
3) * a.in'cń Ncnfu,lnych odgtęp3lrł P eilacji plmowmrch dż.j.'i alówno jcśli

id.e ol.h /clFh' jdt i hllmnorllm Ńh l e'b a.jl'
8. rb sElwozd.nia Mleł ai4czyd:

l ) !pi' ore pragidlos'o opio. lg@łopi. oonvicd2one a 4o{tność z o'.vgjElń)
w'zvŚ'liuh fat'tur i i.nych dotualljw lśięgosrcb t1.6rc oplrcon. zonlly N c.|&ici
lub w części D ś.oabw pochodz+ych 2 dollcji, podpisnv p.zez mbę odpołied'alną
za sprnwy dotfcfĄe fuz]kbń finlnsB]tń poónbtu eliają.ego admic



2) ddra*Ne ń'laiil) mogąoe dÓkMcn|o$.ć dzillmi. f!łł cac onz roni4ag
d7ialańa praMe podjętc nz'v 'odifrcji 

adań.'
9' Do spnwozdanja ni. aląoza cię orygi.dów f.lfu' i innycn dolTngnlów księgoslch.

o l|óĘlb mowa w uśl, 3 ptI l ' orygtrly fałlu i inn]'ch dołun€nlów łsięgołl'.h pozfilają *
a\Eoh podmiolóE'fta|i4ją.ych Zjdei. do ldądu Bmisl% l|owgj pŹof Ólrgs rfuch hl od
teńńu wykon.nia @os-a

Ą ]6
l- Rozlic4nie pradlŃj dobcji i$l intclElq czę..ią Śp..tvo7doj' z Rj-lon'ńja zjdańi!

publicaego. o kr,jqm mow! w 0 l5 uL 2.

:, sŹ.&g'|Ó*'r t.fuń Ńzucfuni. d.racji otF.|' l|m"a'
3' \ł F.vp.&u *'vlor.r'Śl"nia na Naliach adlnń t.tlko cz{ścidolacji. niewJ*oIzyst.na częji

dolacji podl.e! 7$otosi do budżlu GmnN r|Na ł lńinń i ńa 29d'ch o*rcitsloh *

'l $.prąp.dtu ułstańia z innlch 
'del 

r€fńd2.ji €loj.i lu! cfęjci tosfóE a&nią ła ttófu
zosrala p.'łmańa do|acją podmiol rsalifująoy zadlnic zobÓwĘfuy jesl Mó.ió do budż.t!
ńia!ła q' teminie i n. eócĘ o kórrh ńota w Bt. ]. nndsTżrli stinowiącą óźni.ę

'onjędzy 
śumą lwolt uryśl.n.j dohcjio'"z k*oty uĄ3|.!nej !!.u'dftji. a l"otą rEcry{isfyon

tos ów ad4ja na litóre mr.ł! Fz.vafu do|acj.'

317
| ' RmiŚr, noB.j ńożc dolionaó |ońkoli pBwidlowości r.lliz'cji adei!'
:. Z.k'.s rońlroli oĘjń!j.:

r) srtn E li2roji &daniaj
2) elck]łnośó' raielnoić i jalość ł$onmia zdanla:
]) pńwidlowość wlorĄ'gtlnia dobcji FaElnej n! re.lizcję zad4ia]
'1) p'lw'dżeri€ do*uńenlacji Ólitś|on€j w prz.pigch prawa i B poslanoqienia.l' umotl'

3, c4mofui lrn|rolnlch doton{ą osobJ upoŃałiofu pff.z Rumisra nov.j
.l osoby pń{adfąog *onlrclę moeł bad.i dolomenly i inń! nolniE ińromlcji |(&. ńają llb

nogą ńicć fuc7ńie d|' oen' prslid|o$ości rcali&ji .jd.ni' mz 
'{d.ć 

ud'e|cni' LśtNĆh
|ub pisemvcń 

'nlo'n,oji 
dolycz4erLh MnDlji' AlllŃ'

J' \! ż4d.nie osób pro*'d74ovch |mfuĘ i w orrc{onM Pfzcz nie tmin'e t@lrolo$lnr
podmiot jelt 7obowłany dollarc zyć lub udoślępnić dokumenĘ i imo nośniki info@cji ońZ
udn.!ó *aiŃniń i iiffuji

ó' w pl4p.dk! stwig'd@ia w rJalcie kÓntro|i nieprlPidlowÓśoi d.lcŹ4oyclt roaliŹ'oji admia.
BMślŹ t|oęcj Eefuj. do Dodniotu Ealifująccgo ad.nic slŃe rłnioiti i alccńi!
dotyczące u9dieoia stwierd7onycfi .iepftwidlowości w ą\'mc7.n}m pftz śiebic hninie

7' w p'f-lpidku ńcz.llosońŹni. sĘ podniolu Rlliaj.lce8o adanic do MioslóŃ i zllccoi:
l ) Mowa o r€.li7ację 7'dania publicaego ńoże zoi|!ó ro7ńą7.m Z slultion

Bqch6mymr
2) śrc.tki pf4a.ne s fomic dolacji .a rcalizŃję adania l'odegają trolowi do budŹętu

cninv IloEa Mr z Nlawom,mi od*lkani.



ocŁoszENIE

Na Mstawe an 13 !ŚL 1 Ustawy f drŹ 24 kwielnh 2m3 loku o dzałahości po2v,tku
plb]mego l o wo]ontaracie (Df U Nr 96' p@ 873 z Ńźn fm) BumlŚirż |lowei ogła*a
otaalry krkuE ofeń na real zacJe zadań publichych w fókrsie kU iUry f|zycznq i spońu w |lołej
*2(x]8'o|.L pżed.olP- l o'€9oF IaiępJJącefaoa e

l' Rodzal adania l $y$kość środków pub|Ieny.h pEenadonych na |690 iEllzac]ę:

''org.nif:cja dfia|a|ności szko|€niorej i tpółzModnictwa sport@ego
ocharakGrze gminnym dzieci i filodzieży na brenie lłowej,,

zle.enie ea|żacji fadania pub|ienego nasĘPi w fomie v6paręia adania w6f z
udfie|eniem dotacji ńa do|inansowani€ j6go rgalifaĆji na {€renie lłowej'

oĘanizacja dfjalalności sŹko|eniovej j wsŃEawodnEtvż
sPoń@ego o charaKefe gminnym dzi€ci i młodfioży na

l|' zagdy pżyhaMnia dol.cii

1 Pctępowańle kÓnkucore odbyłać slę będze pży lMg/ędnieni! zasad okreśłonFh w
Uslaw€ 2 dn a 24 kwLeh a 2003 oku o &ia|ahÓśc poż!1ku pub|iżn€go o wo mlaiacie (oz
U Nr96 ńz 873zcóźn n1

2 z.fenie o'el1y nie j*t łóM anaene z pęyznanin <]ćltaą|
3 Podmot lbiegający Ślę o dotaqę troŹ€ prowadzić d2iałalność poa terenem gminy ]lowa a

fadal l] muŚi być pu edm olm lego dz ała|noścL statutowel
Ą \\ p|z|pądkJ gdy wnosko@na w ob.rie k/ota d.fnónsoęnia pżekr@1 wvsokośÓ

środków Pż*aofonych na EparcE p@cfegÓ|ńych zadań' fastzega slę fuż]wość
zmniejven a wlsokoćÓi wn oskeanelo dof ńansMn a. śosoMie do p6iadanvch śrcdków
w Pfypad1al koniąnÓ$ h.iqsfeia krcb'r dote]i w ŚtoŚUńku do wnioskeałei pQe
oferenta' nie Ędze on ejązary złofoną oieną W takm p.zypadku oterenl mfe negoqowaÓ
fmnqŚfen]e zakresu ż€2Ó@9o fadania lub wYcofuć soją ofel.ę5 Wafuńkm pęekazan]a dolaćJi ńa wskąany Echunek bańker F| fańrc|e uhe^/
p semoeJ pod rygorem n eMżności

6 BŁmEtz ilowe] rcże Óddńwć podm dM wyłonEnmu w końku.sie puyfran a
podpBanla f nLm umovv w Pzypadk], gdy okaze się 2e]
.żeczywŚty fakreŚ falania aaczą@ ojbiega od opisanelo w obrcie'
'pcdmol !b ]eoo .ePlezstan.] Ltrac zdoinoEć do Ćzynnośo t[awnych].zostaly Ujawnrone niefn.ne wcześniej, okoI.hość podMża]ą€ wiarygodmść
ńeMorycaą fub fim.$Wą oferenfa

l|l' Tem|n I Mruhki r€lja.ji zada'''

2

Rea izac]a fadanra' Ó któr}m mowa w cfęśd , powinna nastąp ć w tem ni€ od dn a ol |ulego
do 30 

'iśop.da 
2oG r a spGwdanie z Iea 2cj| f|econego zadańLa pżedłożone w temm€

Rea ifac]a fadana m6 obejmo@ó okE po dacie podpsana Umowy Wyda1k pon esione
pEed tą datą nLe Ędą mosly być roz czone
P*]mlÓt sk|.da,ący ofertę .a Ea|ifac]ę fadań wyń€niontfh w cfsci I p@]nEn p6i6dać
niezbędne doŚwiadczenle w oBanjfacj Iego typ! fadań. faśobv osobore o€f z2solrv
uezowe w pcta.i bży matena|notehncznel ub dostępu do takej bźV zapewn aja.e
wyko.anie Źadanla na t€.eie |]b&E



oferen. . ]łózy .]e ma]ą możliwoŚcl samodf elneJ rea]]f.c]i fŹdan]. powlnn] P.dać w ofer.]e
rnform&]ę na ten temat fa|apzyĆ do oleą dokumerny potw eldza,ące możl wość vykomn|a
t€o fadanja we rePólpracy fe rekuanlm w olercie Fodm otm (osoba fEyPnąlub praMa)
hp 

'navę 
pfyE@zq|a za@Ic)z unpwy a wykanan]e Ók.ś)ohą Ęę..) zadanb

Pozostałe M'lnkL rea|rfac]| fadań fostaną Llęte v wrążące] śrorry WN]e

I

2

J

|V Tem'n i miej* skł.dania of.ń' wvmagam dokumenq

ofei'y nalefv sk|adać' na formu|au U fgodnym f fatacfnikm n| 1 do rŹpożadfen|a M|nŚtla
P€cy i Po]|yki społeÓmei f d.la 27 grldń a 20c|5 |oku w sp|ałre vofu o|eny Ea zaąl
zadana pubjĆznego lamowego vforu Umowy o vykonanje fadania pubLrznego l woru
sprawofda.a f wykonania teoo zadan]a (Df U Nr 264. pÓf2207)' w sek€tarace Użęd!
J\4 eFkelo 63J20 |lrjwa L| feromkego 27 w nlopż.t'acfa|ny,' temlnle do d'la 30
st'{żniE 20B r v gcdfrnach Pracy UEędU (Ponredfia{( v godzinach od aoo do 1600' od
MorkL do p ąlku w godznach od 7 30 do 15 30)
W r@dza]e |l pltr 4lg-egÓlowy opŚ żadańia) M|e.fy ob@lełkMo pÓdaĆ loś. df]Ńr ]

ńo.ż]eży' któfa fGtanie oqęta Óialalnośc|ą sfko|enlowq j €pÓlzawodńictwem spońowyń
Fomulau ofeń} nażna a|rynać w Refćńce spraw społecfnycl] cr^v lnYch Użęd!
Mie]sklego w |lee] !L Ze@mskego 25 pok !r 1 |Ub pbrać fe sIrony ńemeI@e] U2ędu
We l Na mfo p] ofeńy na|eży skkdać w zamh ęiel kopercle kopeń. pow]nna qÓ oPLsana
nŹsiępu]ąco raa i adres podm otu old na&a radan|a okeś|onego w konkure e
oie.la n]e fłożona we wskaznym leń nie |Ub laka. ]<tóE wp'nie prfą po temin e nE
będze obleja pmed!.ą kmklEową
Do wyp€]nionego cz],le|nE form!|aża ofeńy o klórym mowa v p|d T , Fodp|Śanego pże
osrby Upoważńione do Śk}adanE ośw]adPeń wo|] zgodn]e z zaP]sem w śŹ|UcE' na]eŹy

a) aktua ny odpis z rges|fu (np KRs) Ub nne dokuńeńry pot\'er]zalące status pGwny
ofefenta l Umowan€ osób go reprez€rrtu]ącyoh' Mżny 3 ml6 ące od daly vyŚlawjenla
b) ar&ofdan|e meMoryczne z &Eła]nośo (zgodn e z fakresm działa nośc| okeŚ onyń w
ań 4 Uśas} o df ata|ności Foą^k! Plb|cfn€o I o wo|Ón1anaĆ|e) fa lok !b|<lly ub w
pŹ/padku kótgel dza|dlnośo za okes od dnia rclestm]l do dnla zlofenla Ófeń}
c) spEwozda.ie fnansowe sk]adane do @Wnęiunych organów nadfofujących f ostainj rok

d) um@ę padneEką ]Ub ówa{jczen]e pormeE (w pzypadk! wskąan]Ź w p]d V1 ofeńy

e) kopię statLrt! or9an zaqi;
n ośqad*enie na formu|aEu óWad*en a referenla
Ws./slke kop e f|o2onyń doklmenlÓw mlvą b'yÓ pośw]adczone za zqodnośÓ f oryg|nalem
puef osobyUpeafnoredo skt2daniaośMadczeńWi zgodn!€2 zapsemwslatucj€

V Kryt{ia vybo|u ofeń

te.mlnowość f]oŹen]a oJeĄ l ]ei prawidłowość oraf kompeIrcśÓ Ń do wym.gan€o
feśówu dÓkumentÓw |!b ]nformaĆ]
oiĆńa f|.żona Fo Mkazanym termin e Ub Iak" kÓk wplynje pocfą po !pł/w e teń nu n e
będf e ob]e.la poc€durą kÓnkureową
Nle będfie rofpat.yvńna ofeńa n ekompletra (f brakań| w wyhaganym festaw e dokw€niów
ub np z n|eakua|.vmr dokwentam ) fijżma na inn'm formulaPu nieprawidłom
wypełnlfia' b* podan]a Śposcbu kaLku aql FovPególnych fodzapv kosfów pcdpsana
pżef osoov inne nŹ lpoMŹnone do skŁddan|a ośwadĆ2eń 

'o|| 
tfn nżldrle f

pzeds1awionym wyc qg]em z wlaścirego Re]eŚlfu
2 KMena meMoryane:

- ąqodńość ofeny f zadanlem okreśionym szczególom w kmkLEie'
. moż wość rea izacj| zadan a p2* oterenta doświadcfenew ofgańżaĆjitego I'pu zadań

fasoŁ,/ o$brye (|lE|]lkac]e osób kó.e będą rea|ŻÓM' fadanLe)' fasoby ze.fore]
. ka]kllac]a kosiów €a Żaqr zadania v.z€gó]n e w cfęś.l ldóE ma być pÓkĄta f dołac]l'

wysokość środkó' w|asnych ora V'r€okość śrcd]<ów p@FkanyĆh od nnych podmDlów (w
tyń vklad finans@y r/|ub pofannaEą!'/ v reaLŻaclę fadania).



. wy$kośó Miosksanej dolac]i któE tzLe pfzeznaeona .a reaxzaoję zadanE]

. wiarygodnośÓ fioansoM ofer€nta .n n b6k fiegłośĆi pańiźych wobec zus i lJŹędu
skarbowĘgo' spBwdan e fnansÓwe a ostatri okes spGwozdaMzt]
żete|ność ofeBrna - analiz. i o€na realzaq| rdań z|e.onych olefeńtowi w popŹednlm

okEŚie w vń iemln@ość i ]akość @lcenia otżyń6nyd1 dotacjl
Dopugc2a się mofliwość .ea]ż&ji adań wym mronych w źęśd I pżą k| ka podm otów

vl. 
'omin 

i t.yb wńofu otlerty

1 P|@€'lwa |@patryffinia .feń ldpożnE się w p|ewy'n dniu robocz}m po dniu w któryT
up'nąl lem ń sktadania oićlt

2' obńy spoŹądzone pEwdlowo pod Mględem foma]nym foslaną puekaane do
zaopnioMnia do zespo]U ds opiniowania ofeń na rea|iac]ę zadań Fub caych gńiny |łcM
z zakesu ku|t!ry Tf'@ej i spari! q 2aa7 Ók!, powtłanego pżż Blmisiża o@l

3 KonkuE rofsl.zyga BUm śŹ łJEl po żapoznani! s ę z op n ą zespołu
4 ogloven€ faw€Bjąoe rcfstż'lnięcie k6kuB! fostanie zam evĆzone na tab|]cy oglteń

t]żędu Miej6ke9o l na sl.on€ htemetÓ@j Ufędu

Na rea|jfao]ę W fadań ślodk w wysokośc 23 300 fł Źabefpjec2one są w faĘ@nik! do budżelu
gminy ło'a m bk 2008 w ozia|e 926 Rofdzia]e 92605 s 2s20



ooŁoszEN|E

Na podsreie ań 13 6t .l 6|awy f dń6 2. kqelnE axB rcłu o dfala|nGd p@yt|{J
BJbli@ego i o s|ortariac|e (DŹ U N.96. pe 873 f pó.źi fm) Bumisl2 ||oMi ogła*a
otwańy kmkuE o'eń M 

'ealizacje 
faań p.b|jcżnych w zak6ie ku|tury f|./cae] ] spon! w ltWE

w 200g to|'u pf.dmiolm ldótego Ps| naslę9'jąe Źadanie

l. RodEi arb.|a 
' 
wy9kość ś.Óóxów p!b|l.żny.h Pfżendony.h na jeqp @|iż*lę:

''org.nifacja dfia|ahości szko|.niowlj i wsp'5ł'awodnicMa śportwego
o charakterze gminnym df.eci l mlodfi€ży na tercnie Konina fagańsk.ego''

z|ecenie rea|ifacji zadania pub|iozn€go nasĘpi w lormie wsparcia fadania Maf z
udfie|eniem dotacji na do|inansowani€ j69o |€a|izaoii na ter.nió lło@i'

olganifacja dfiała|ności srkol.niÓWej i mPótuawo<tncnła
sPońowego o lharaKeŹe gminnym dzieci i młodzieży na
terenie KÓńjńa f aqańskieqo

{.

5

6

t,

f asady pżyzMn|. dot..ll

PGlępoMnć kmk!śM odbllać 9ę b€dae pr.y uMqiędnEn|u zasad okreilonych w
6taMe z dnia 24 kwietnia 2003 

'oku 
o (ĘEła|ńości poa}4}fu E-b|Enego I o wo|ńtaiacE (oz

U Nr 96' poz 373zńh n )
7loŹPne ofedy Ńć 16l óMdnaene z pżyaa.'m do{a.,
Pdm|ot UhĘajaly się o .k'acje rńoże pleadzć daała|ność poza |elmm gńnv |l'Jt a
z6dan€ rc' być prz€dmic'ts t€go dl ałah.A.l 6la|dorel
W pŹypadkv gdy Miosko@na w ofercie k@la dolinansoMnja pfekrE4 w|ŚÓkd.
środków pzaaczonydr na sparc€ poszczegÓł1yĆh zdań zasrżela 9ę ńof|woŚć
mn|elvenia wysokoścL wnrcskowańęo dolńansMńB. dM|e do p6|adanych g.dkóv
w pz''padfu konenośc| fńń eFzeńla kvóly dotacjl w stosunku dÓ Mi6kMare] pŹe
olerenta n|e będfe oh fuąfany zl'cfÓną o|eną W Iaklm pr2ypadku Ólelent trrże negoqowaÓ
fńńiel9eńe fak.eŚ! żeĆfowegÓ fadan|a |!b wycotać śwqą ofer|ę
Waru.kem pzek@anla dotacji na wskEfEny .achlnek bankdvy l€st fawa.cie umowy w ło.m e
pisemnej pod rygoEm niewafnoś.|
Bum]śr łeei może odmówió podmioiowi wylononem! w kÓnklEe p.f}znan|a dÓlac]i i
p.dp]sania z n]m umNy w pżyPadk! sdy ok.2e śię że
.fąZtw sb! zakres zadan a znacząco odb ega 0d op s€nego w ofercle
.podńot ]Ub jego repre$lano ulrac li fdoho& dÓ ĆżyńnoścL praMych'
.fosta' qaMiońe ń eznane wcześn e)' okoljc2noŚci podvażaiące wiafygodrcŚć
reMoryczną fub ńnan9*ą olererjla

lmin i @runti re||Ź.il ż.dł|'
Rea|izaga zadanja, o klóryrn .wa w cz*c| |' powinM n6ląAć w lemln|e od dnia ol |ut.go
do 30 ltstoDda 1'o@ 

' 
a śp6wdł|e z .ea|Ęacji żeoegE zadaNa pzedbflre w t€minie

R@|iacJa zadania mEi obe]m@ać okB po deE p.dpEnE mowy Vvydalk| po.iesione
pżed lą d.tą n'e Ędą mogły tryć rcu |ńz.ńe
Podmol skladający oferlę na lealEac,ę zadań u/ym|eńonyth w Ćześd l powin|en pc|ada'j
n|ezbędne dośviadże|e w o€ańż6c]| |€o l}p! zadań zasoby osbore oE asÓb!
ęeoz@e { posl&i bąy mateńaho.|*hn|ąne] |ub dostępu do takel bay apesBJale
wkonanie zadanla na te€n e llot€L

2
3



ale@nd Nlórz| nie Ńjąrcż|)waŚci samodż]e ne] l€]ifac]i fadania pow nn podać w ofeDie
inTormeję na len lemt faĘcfyĆ do ofe.ry dokumenty Potrł erdfaląoe moż]Mość wykonanja
telo fadan|a v?e wspóhrary fe Mkżantan w ofercE Fodm otem (osobą ffyczną Ub praMą)
np vrcwę Pfyreęenia zańlda ufrwl Ó wkonanie ok|eś|onE e6ci zadania

Pofośałe varunki r€aI ac]| fadań foŚtaną Ulęle W wqżącel slfury l]mMe5

2

3

|V Tłmin i miej*e składania ofert' łyńagaM dokumen9

oidńy na|eży Śkhdać' na formu|au L zgodnym f faąchik]fl nr i do rozpou aśfe|ia Min stE
P/acy Polilyk Spdecmej r dnE 27 grudnrr 2005 roku w sprawe vatu otuny rca)zacji
fadan|a pub|żrcqo, .amowego wfolu umowy o qko|anj€ fadan|a plbL|cfńego l Po|u
spEŃfdania f wykonah|a leoo żadania (Df U Nr 264, pof2207). w ŚeketanacE Użęd!
M]ejŚkiegq 60120 ]lfua U| zeromkiego 27' w n|eprz.kr'da'nyń te.mlnle do dnla 30
ś}tznia 2ooa r' w gcdzinach pracy luędu (poiiedfiakiw godŹinach od 80o do ]6'00, od
Mofu] do piątk! w gcdzineh od 7 30 do 15 30)
W redza|e l] dd 4 (*cz€ólowy opis fadan]a) na|eży obeiąfkowo podaÓ iość df]ej ]

ńłodfie2y Kóa fńtńie ob]ęta dfialalrością sfkoLenjÓwą | spózałodnictwem spońowym
Fomuaż ofeńY można olulmaó w Referacie spEw spol€cznld] i clvilnych Uuęd!
]V]ejskego w ]lee] U| felomskiego 25 pok nr]' ub pobńó Źe stloy ińelnel@ei urędu
W |Na info p ofeńy ha|eży skhdaó w zam|oiętej kopeE]el kopeńa Fow]nna b.'ć oPLsana
naslępU]ącÓ: n4a l adles podmiotu oraf na&a falania okeślon€o w kdku6 e
oerta nie fło2Óna M wskaanym lem]nie ub lŹka' |łÓE wp'nE p@Źą pÓ leminE, nie
będżre ob]ęta pbeduą kńkuBÓwą
Do wypeh oneoo cfńehie formu|ara ofer|y' Ó którym mowa w pK 1 podp sanego pŹż
cobv UpÓMŹn]me do sktadania aśyia&żeńaÓ i' zgÓdn)e z zapiserń w slaIUcE' na]eŹy

a) aKua]ny odpŚ ż Ejestfu (np KRs) ub inne dokuńenry potw]erctfa]ące siatus prawny
ofelenla i uńocfuańle oŚób go lepląeniujących Mżny 3 m6jące od daty \rlśawlen a
b) sprawofdańie meMorytre f (ż|ałahości (zgodnie z fkrsem (żiałalroŚc| okeŚlonym w
alt 4 uśawy o dfiała]ności pozńk! pub|cznego io wo|oniaracie) fa rok ubi€ły |ub w
pŹypadku kótgej działa]nóci fa okres Ód dnia rcJeŚi6cli do dnla fłofenla olellyl
c) spEwozdanie noansowe Śk|adane do weMętmych orgaŃw nadŹÓfujących fa ctatni ok

d) Lmowę p€Itne6ką Ub ÓświadcŹen e tEńńeE (w przypadk! *kaŹan]a w p{ V 1 ofeny '

e) kopię śatut! oĘanlfacj

') 
oŚwiadteńie na 

'omu]aŹ! 
oświadżenia Eferenla

W9!€1ke kopie Źlożonych dokumstów mugą bryć pośaiadŹone fa zgodność Ź oryg nalem
pffż cotly lpMżnione do składan a ośw adcfeiL rc| 

' 
zgcdrje z fap sem w statucie

v Krytdia wlrbru ofsr

- Iem n@ość złofenia ofedy liej pGłd]9wość ora komp|etnóć' co do wymagahego
zesawL dÓ|orer ów |ub inlbrmacl]
oidńa fłofora m rckazanym lermińLe Llb taka k|óE wp'nie poż|ą po upl'lvLe teminu nre

bedzie obreia or*eduE honkJcNa
N;bŃ/;'oipó''\Ąvarao'e1a ]'eró-p|eu a \Źb.aha1| ł*}rdga| }FfeŚa^edoĄ.enół
LUb np f nieakuanlm dokwen|am) fłożńa ra innym fomu|ażu' n]eprawdło@
wypelnma' bź podan a spoŚobu kaIkuLaqi Foveelp|nych .odzajów kosfów, pcdp'śana
puef cobv ńne niż UpoMżnione do 6któdan|a ośwadczeń woli izn n|ezgcdnie f
pŹedŚtawionym wyc ąliem f właśc wego Re]estfu

2 KMer a meMoryczne:
. flodność oiedy z zadaniem okleŚlÓn)m *zegÓlo@ w r<ÓnK].Ś e;
. moż|ircść rea rac! zadania pże ofetenta doŚw adcfenie w olganżacj| tego lypu fadań

2asobv osob@e (ks€|iika.je osób' KÓle Ędą rea izÓMĘ zadanie)' faŚobv ęeczow]
kalku]acja kosżów rea]aĆji fadania vżegó|nie g PęŚ.i (1ó€ ma być pokl]^a z dotac]l'

w!6okÓśÓ śrcdkÓw w|asnyoh o|4 wyŚokość śrÓdków pc}Śkanyń Ód innych podńiolów (w

rym wkhd finanso*! i/jub pżalinansoły v ieal|zację zadanE)l



vYysokość wnioskeanej dÓtac]i Kóra będzie pEgaczona na realźację zadan a
w a.ylodność lnansÓM oferenta . h i. bEk fa egl'cśĆj płaln@ych wÓbeÓ zus i UŹędU
skańowego' sp€wozdan e lnan$we 2a oŚtatn okres spEwozdawcfY,
rete]ność ofurenta ' anaLiza i @ena leaLizacj| żdań 2|€ontth oferentowi w popż€dnim

okreŚe w tym terńnÓwość i lakość @licfenia Ótr2yńanvĆf! .btac]l
Doplgcza się moż Mść Ea| fe]l zadań wym en onych w dęści ] pŹez ki ka podm olów

vl. Temin i tryb lvtóo.u oferly

l Pr@eduE @patry@n]a ofeń rozpo€nle sę w peŃ'm dn! DbÓc2yrn po dń]U' w kórym
uplyną iemin 6k|ddania Ófeń

2 ofelry spoŹądfÓhe Pżwidłcwo pÓd Mględem foma|nym zostaną prekafane do
aopinioMnia do zeŚpołu ds op niowania oien na reaLizację zadań pqblic4ych gmrny ltMa
z zakeŚ! kll]tjry fr\@nej i qÓń! w 2na7 rcklr PavdjanegÓ pżt E(miŚtża o@j

3 Kon|oś rofstżtga BUm śż łowe] pÓfapofnan! sęf opiniązespolu
4 oglovenie zaweraląoe rozstzy€nięc e konkureu zoslanie Źańiesfęme na iab|icy oglGfeń

uŹędu Młeiskieor i na stronie inle.neło@] Urędu

Na reai Źac]ę W fadań środki w w}sokości 28 0m fł zabepieĘone są w zaĘedku do budfetu
gmrry Ll@a M rok 20oB w Dria e 926 Rordziale 92605 S 2320



oGŁoszENlE

Na podstawje alt T3 Ust 1 slawy z dn|a 24 kwet|ja 2003 roku o dzjalahośc pofiku
pub iĆfnego i o wolonta ac e (oŹ U N| 96 po 373 f Fóżn 2m ) Bumiś'z |łowel og|ava
onłalry konkuts ofeń na real]faąe żada.p|b)Cznych\9 fakre1le ku]tury 

'żyżne] 
spoń! w |lÓwe]

ł -003'Ó|.J PP"d o|e ko'esolsl raslęp l'aJF faoa re

l' Rodfai adania i w}gkość środków puh|iony.h p.żeznaąonych m jego iealiżacię:

''olg.nizacja dzia|aIności szkoleniowej i w!połzeodni.twa spońowego
Ó charakterze g ninnym dzieci i młodfieży na terenie czerńej',

Z|ecenie lea|izacji adahia publicznego nasĘpi w formie wsparcia adania wEz f
udzieleniem dołacji na doJinansowanie jego €aliacii na tćl€nić llow€j'

ofganizacja działa|ności szko|eniowej
sportowego o chaGKere sminnym dz

ll. Zzsady 9rzyznawania dottcli

] P61ępMn]e korklEee odq^Vać s]ę będf]e Pz'i Utględneniu fasad ok'eś]onycb W
s1aw e z dnia 24 lo|elnja 2003 roku o df alalnośc| Pd''tku publ]czn€Ó i o wol@1aiacie (Dz
lJ Nr96 pof 3/3fŃŹń żm)

2 zlożen|e o|edy n e ]es1 ÓMżńadne f pżyż|aniq d.}a.)
3 Pdlmiot lbiegaląc] się o dÓtaclę może prcwadz]ć dz]alalnośó poza tercnem gminy Lłowa a

rada n ie m us być p żedm oleh l€go dŹ ata lnaćo statulowe]
4 W pżypadk! gdy wnioskowana w oferc e kMta do1inansowania pĘekroĘy wr/sokośó

środkóv] p.fefnaĆfonych na vsparce povczeqólnych zadań zaŚtżega sę ńo2liv?ość
fm. e]6zenla tlsokośd wnroŚkfuanego dÓnnansea.la siosoMle do pG adanych ś.dlkÓw
\,! prypadkl koneznoś.l 2mn e]sfen a krcty dotac] w śosunlo do wnickowane] puez
ofelenia nie Ędf]e on &iEfany złozoną ofeńą W takLm pf./padk! oferent może neg@]osać
fmn e]sfen|e rakresu że.fÓwego fadańla lub wyco|ać swo]ą oieńę5 Waonk em pżekdan a dolac]i .a wskŹzany rac]]unek bankowy ]est faMfc€ Umo{y w fo.m e
p!Śemnel pod rylo€m niesfżnoś.l

6 BlmŚtŹ lłowe] ńoże odmów]ć Frdmotowi wyl.n onem! w ko.k!re e pEyzna|ia dotac]]
podoisd. a / l i_ 'nol} ł pr4podłL gdy o|ofe !ę fe
.zeczYwisty zakres zadao@ 4a.za!o odbLega od opisan€o w oferĆie
podmrot ub ]€9o repre€|tano LtrŹc |l fdohość do czy.ności praMych,
zoŚlały !]av?n ońe' niefnane wżeśn|€] okÓEznoścL pcdMfŹląc€ w€rygodność

me.ytÓryĆf ną l!b linansÓwą Ófe.€nta

lll. Te.min i Mrunki rEliacji zadania

Rea||zac)a zadan|a o ldóryT mowa w cfęś.i 
' 

powlnnŹ nastąpć w tem]Ee od dn]a ol ldego
do 30 listopada 2ooa r a Śp€wofdane f Ea|żaĆ z econego fdan a puedłożon€ w t€rm n e

Rea|Ża.]a fadańa musl ob€]mować okres po daĆ]e podpsana lmrwy W!'catk Po.legone
pzed tą datą n e będą ńolv byĆ lofl cfońe
Pdlmot Śk]ada]ący oteńę na rea] u qę udań wym en onych w cfęsc |, pNLnien pc]adać
.rebędne dośw]ad.fe.ie w o€ańfa.]l tego |ypu fadań, faŚoby asabÓwe oąz zasoby
recz@e w poslao bay mater a no-|6|]nozne] ]!b dos|ęp! dJ takel bay fpewnalące
Wkohańie adanLa na terenie ||'reL



.. oel€ful' 
'dóŻy 

nie ń'Ją moŹ]i'oścj $nEdziolrEj @|iacjl fadsja' połimi pod8ć w ors.is
ńlom&ję M t.n teiEt iża|ąozyć do oleńY dol.,mńy po|vi{dzająę q@Ii'.Dśó łyonań.
t6o z.dłia E EŃ|pEc1 ze skaayrń w orercte podm'dfr (os.bą nfY@nq |ub BlMą)
np ww*1 płzyz*lze,la zaw Umwy o wy|@aĄe c.|(r6ś'orĘ €ęś.j /ad9.il'

5 Poz6|'łe Mlń|( leaxfaq| zadań zoslarą u|ę1e ł w|ą2ąc9 ErtoFy t']aNe

M T.filn I BbiE d&d{|. ot .! {ytn a. dokrlrnv

l' oló'' lBIe]ży d<|adać' .la ti'ńLlaŹU żg.drvn f załąg,nihm 1 do @p@ąŃt€E Mnrdra
P6i I PolllYlo $ołe.:ną z Ób 27 g&h! m05 o|fu w spree @fu o,eny l@|izacl
zada;E plbięEgo' ranimgo W'' untrv o *ykńanE u*nE pJBie.Ego i !Ęolu
sDBłożdaia f wYkoiana |€so f6d5nE (o. u N' 264' Po22207)' w Ś4łce|6ńacl€ U.żędu
iiEi3|o.oo 6&12ó o^,a' d i€lofulGgo 27' w n|€pn.|(Ecl.|Dyln tenńn|. do d'|. lo
*ńrnta-żo.o r w eEdi 

'&-i' 
p.ac' Uildu (F.l'e@Ero v gd|zndt od 8'm do 1600. od

wtottfu & p4|o w g!dźna.ł' od 7'30 & 15 l))'
2 w loEd,i;b || dd1 (.zcz.góbvy op6 z!d6nia) ńa|.Źy oboMą2M pod.ć 

'k$ć 
d!|eol i

fi@ćuY' llló? żctóE oblęl. &E'alm.oą!Źol€1lową | fipóża$o.y'|c1Eh .polowy.
3' FomJEź o|eńv ńdrE oi'ztrraĆ w Ról.t!c|e sF.6w spol€cznyĆr I c.yv |lrych Ur2ęd|J

Mo|skEoow |lNej ul fBlmBkeoo 26 pok n'i' Ub Pob'6Ófe 61t@y nle'.el@e' UŹędu
wi' '|Ńa 

ńio'pl o|6ltv na'eży lihdac w z.ńń|ętą kooel'e' kope'la po''rt byt opsana
lgtgo.J;a@' f;da 

' 
6ó8 p.dnofu ooz ztv3 f!óBn|a ołrcślorEgo w kok\rir.

. oi.ń ń].f|efu F wd<ł'rrvh |em B |Ub bka' |dór. vPłyn|e poĆŹą poGflr'lrrą n€
b.dae otida DlDcdluĘ kdnoEo*q

5 D; *tDdnńego.ąrehń bńula... ol..lv' o ldóMn ńo'l., v' dd 1' p.dp*il.lo Pz.z
eół'r' @!6ż'me do 6ld6dafla ośa'i.de.ń mli' fgodnie z żaFsdn w śIat'Jcle' nab2y

obołiąf|owo dotzyć'
a) aBia|.!v @is z r€l6|'u (tp' KRs) fub |me ó|omglv poMe@ająca 6|6ful plMy
oiererrta r rj.Ńb"a''€ .ioo go ńłłĘl€.rqqpyc\ E,'r' 3 fi!.t+€ d ęty'! cta!E!P'
b| GoęŃGtan€ mdvlrrćzE z @tbtl..d (zgod|ń f z'lot..'n @agi'G.' ffivn w
ń ł ue*v o ałł.'i" ptz,yllol B.br.:rĘ|o ' 

o 9'do.ń.M) a 
'd( 

ń.dy !b . w
s:vD.dhl ńtgq daablnÓGd - za ołś. od drE ę|6l(lc'l ó dE .|o,€f*' oBrY '
;l .;eożdmP |i1anso..s ltdbda.E ó M9|rŹny..| d!'tów neNjącyt.| z. o6r6t'l| o(

di imąt Ń16ń ub ółiadc,alb Fńnor.. {9 Pr2ypado BlGfani. * dd vr o'€ńy .

.) |@pię da|t'u d!ai2ac''
n ośn.&ffl. E 

'ormJ|!ŹU 
oó9i6dcz.nb E|.t..'ra;

o ńę1dl€ kopie żożc.!Yd| dok,na!Ów fu!.ą btr P.śv'iadczone a fgod'oćć z oły9in!|en
trif oE.bv'u6ła2n óre do .ćad.n'. oÓMadcza1 El 29od1szza9isem*6la1uc|€

V t(rńłla wyb.'u ol.ń

''l6mitw!ść żoŹanił ol6.v i ją p.!*idlołość daż lo.Ęleł'Ń' @ ó tvyrnagłego
2BlatłtJ do|.Jng Ów ló hrdn.qi
oęn" lo-" - 'gt"."''v. 

u..ł-E fub l'k'. |.óń viptynB p@zĘ po ldyMe letrnl ł ni.
bgtfie oó,ę{a p|!..ddą ka ('lo.łą
ŃiJ oaałołatwani otena oet<.impl€ha (r o.a|dn w wvlnĘaiym fstał€ do|c'nen|Ów

fub lil'' 7 dgRuahvtni Óokftńt!ńi). żb2m rE nryh l()m|arq nEpańooło
wdńdE be !dń|6 €ocóiJ lolh'.ql 

'o.2.żĘÓllvd! 
rdla!ół |@to'lv pdp6.n6

o;ez *d' -i na UpońŹlgt. do !|tt6n|. ćt*x'czgl !vdi' ta defgdf'. Ź

ir..dda9iq'rll ł'i'€kfi z v'raśół?€o R.l.dfu
2 KMeń6 irE{y'olY6E

. Zdh.ść oldtv z zadan|em ok6ś|orrfn .t'ó!płdo w rcne*i

. ;dxt|/ość r€iż*l feaniE p.fe ole'mta . oosq*czsne * o'gunżaq| |ego lPq zBdań'
ffuw G.bore l|oa l|cF eób' |dór.Ędąralżolń|yżd6n€]' ady ęezou,€'

. |rl|oł';B |GŹó' G.tzacl Ź.dańE' lzeĘpłn€ w cz*o' ldórd ńa Ęć pdcyta 
' 

dddclt'

. wro.łc e'oolo" *r""''v"t' * wyió|io.ć ..od*ów P@y3layd' od inrv.n p.drniolów (w

ń wKad fftnsdy iiub Ń!nn.@wy w EalE.qę ż'd.l!.l)i



. ayBokość fi|olkow.neJ dol&ji' ldól8 będ.lo pżaamE n. r6.|EEo'ę adeia

. {iat}godEćć lin6nóM ońÓ€ńla . ń h o.!k Ź6l€doć.i pHdozyń wlb€c zus i UŹędJ
skaóov€go' Bp(awodade fnan$$/€ ża o.la|r olc6 sFeozdlkzy]

. Ź.l.k'ośó oG6 a - analif i llsl cllł:&ji fłań zl6dvdt of.rsloqi w Fp..€dńlń
o|Gią w tym |einin*!ść i jaroóć @l'cżd'i. ot.z!'E.yń dol&||
oopls.cza 

'|ję 
n'eL{óóć rca|iaji żel.ń 9yńi.ińryth w eęśo I lte ki|ka !odmij|ó*

Vl. rJtnh I lrlD wybN olbrv

1. F,'eedu.a rcŹPcryv . o'eń @poćaĘ al w piefuv'm lflu tlooczyrn po dnq w lłórym
ĘłyĘł tmń !|ódańia o|eń

Ł oGdy sp62ąddE pltitxrm pod 
'^zg|ędm lom|nyn żoŚ|aną p@lafane do

faaifiot'.anE ó z.€9ofu ds o9inłł.fu. o'.ń na @liał f6dM Fdicżńych gńr'y ldl
z z.l(eśu kt'lfury lizyouEi i ęo.fu w 2007 

'd<u' 
pą/da€go prz6z &,m!{..d ął€j

3 Kon|oB @s|ŹygE BUmiśż o*i Po zlpozn9ni] 
''ę 

z oinią z€9olu
'4 oli'osnE z*ł'Ejqpe tt|r4'!nĘcń kq'kulu 2os|łie zami€eczm na lab|by ogl.śBń

ur:ędu M'.jskĘo l ńa dłonie ńercto.lj |/zędu

M E|iaię W 2EdEń ó|odd w wy$loód 26 6@ fłzabe4iecfon€ lą w f.Ęczliku ł, b!2€lu
omĘ |bła E d( a6 w Dżiale 926 Rocdżhb 92605 ! 2320


