
ZARZĄDZENIE Nr 6.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 20-01-2014 

 
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na r ealizacj ę zadań publicznych przez 
organizacje pozarz ądowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustaw y 
o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie w 2014r. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/119/2012 Rady Miejskiej 
w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 
współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2014 

zarządzam, co nast ępuje:  

§ 1. 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie: 

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym: 

- propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych, rajdy rowerowe  
   i piesze, 

- organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych  
   dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej, 

- prowadzenie zajęć sportowych, udział  w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla  
    dzieci i młodzieży, 

 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - podtrzymywania    
  wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego,  

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Realizacja zadań nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadań przez Gminę Miejską 
Zawidów. 

§ 2. 

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione               
w art. 3 ust. 3 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 późn. zm.), prowadzące 
działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy oraz, których 
działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadań objętych konkursem. 

2. Oferty składane będą na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) w ciągu 21 dni 
od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej, 
oficjalnym portalu miejskim oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

 



§ 3. 

1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie osobowym: 

1) Przewodniczący: Monika Grabowska - Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy  
     Pomocowych i Kontroli   

2) Członkowie: 

a) Marcin Rogacki – Sekretarz Miasta  
b) Magdalena Paustian – Inspektor ds. księgowości budżetowej 
c) Agnieszka Roczon – Inspektor ds. promocji i marketingu miasta 
d) Dariusz Kurek – Naczelnik OSP Zawidów. 
 

2.  Komisja przeprowadza konkursy zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej,  
     stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 

Treść ogłoszenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, oficjalnym 
portalu miejskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2014 roku. 

                                                                                                 BURMISTRZ 
 

                                                                                                Robert  Łężny   

 


