
Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Burmistrza Brzegu  

nr 1786/2016 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA BRZEGU 

  

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 

2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Brzeg z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017 (Uchwała Nr XXVII/293/16 Rady Miejskiej 

Brzegu z 25 listopada 2016 r.) 

 

 

Burmistrz Brzegu 
 

 

ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz 

mieszkańców Gminy Brzeg,  na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku: 

 

zadanie 1: 

„Szkolenie sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, 

zawodach sportowych” – wysokość dotacji do 570.000 złotych. 

 

zadanie 2: 

„Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”  - wysokość dotacji do 

80.000 złotych. 

 

 

oraz zaprasza do składania ofert. 

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie nastąpi w formie 

pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Brzeg a wybranym podmiotem- 

oferentem. 

 

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z 

zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r. wynosi 650.000 złotych. 

 

 



I. Wymogi oferty: 

 

1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

17 sierpnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 

UWAGA! Obowiązuje nowy formularz oferty! 

2. Oferty należy składać wraz z następującymi załącznikami: 

a) aktualnym (zgodnym ze stanem faktycznym i prawnym) wypisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem stanowiącym o 

podstawie działalności podmiotu (potwierdzającym posiadanie osobowości 

prawnej i umocowanie osób go reprezentujących oraz prawo do zaciągania 

zobowiązań  finansowych przez podmiot), 

b) aktualnym statutem podmiotu. 

3. Oferta nie będzie rozpatrywana i zostanie odrzucona w wypadku: 

a) złożenia oferty na niewłaściwym druku, 

b) złożenia oferty niepodpisanej lub podpisanej przez osoby do tego 

nieupoważnione, 

c) złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

Odrzucenie oferty nastąpi w wypadku wystąpienia co najmniej jednego z 

powyższych przypadków. 

Oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie do 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia Oferentów. 

Oferty, które nie zostaną uzupełnione lub będą niekompletne zostaną 

odrzucone z przyczyn formalnych. 

 

II. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1. Dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 80% całkowitych 

kosztów jego realizacji. 

2. Wyboru ofert dokona Burmistrz Brzegu, na podstawie listy 

rekomendacyjnej przygotowanej przez Komisję Konkursową. 

3. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone szczegółowo w 

kartach ocen stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji 

Konkursowej. 



 

III. Termin realizacji zadań: styczeń – grudzień 2017 r.   

1. Oferty należy składać do 6 stycznia 2017 r. do godz. 15.15 w Biurze 

Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu lub nadesłać drogą pocztową na 

adres Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg (o 

terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta) w 

zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs Ofert 2017 – realizacja 

zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu” oraz zaznaczeniem, którego zadania oferta dotyczy: „Szkolenie 

sportowe, udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, zawodach 

sportowych” lub „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”. 

Otwarcie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

upłynięcia terminu składania ofert. 

2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl, a 

także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 

12. 

 

IV. Środki finansowe na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w 2016 r. wynosiły 500.000 złotych. 

 

V. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Sławomir 

Mordka, inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 

Miasta w Brzegu, tel. 77 416 98 45. 

 

VI. Formularz oferty (nowy wzór!) dostępny jest w Biurze Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu, pok. nr 14 w 

budynku A oraz na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl w zakładce 

Organizacje pozarządowe - Druki. 

 

 

 

Z up. Burmistrza 

Z-ca Burmistrza 

(-) Tomasz Witkowski 
 

http://www.bip.brzeg.pl/

