
Zarządzenie Nr  140/2012 
Burmistrza Tuchowa 
z dnia  11 lipca 2012r. 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych 
                    Gminy Tuchów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
 
                     Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Programu 
Współpracy Gminy Tuchów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 zarządzam co 
następuje. 
 

§1 

1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych  Gminy Tuchów     
w zakresie: 
 A) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Tuchowa 
 B) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miejscowości Siedliska. 
 
 

2. Zadania określone w ust.1 realizowane będzie w szczególności poprzez: 
a) popularyzację walorów rekreacji ruchowej, 
b) organizowanie zajęć, zawodów lub imprez  sportowo – rekreacyjnych, 
c) udostępnianie dla mieszkańców bazy sportowo – rekreacyjnej 

d)szkolenie dzieci, młodzieży i udział w zawodach sportowo – rekreacyjnych 
e) prowadzenie sekcji i szkoleń sportowo – rekreacyjnych oraz stwarzanie  warunków do rozwoju 
różnych dyscyplin sportu. 

3. Zadanie zlecone, finansowane środkami z budżetu Gminy Tuchów wyłonieni wykonawcy mogą 
realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2012r. 

4. Informację o realizacji zadania z ust. 1 i 2 w roku budżetowym 2011 określa załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
 

§2 
1. 1. Na zadania z §1 przeznacza się kwoty: 

A) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Tuchowa               10.000,00 zł 
B) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miejscowości Siedliska.   10.000,00 zł 

2. W wyniku rozpoznania zgłoszonych ofert Gmina Tuchów może zlecić zadanie z §1 jednemu lub 
kilku wykonawcom w granicach łącznej kwoty z ust. 1. 

3. Formą finansowania zleconych zadań będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy 
Tuchów na rzecz wykonawcy na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z  dnia  24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 
poz. 1536 z późn. zm.) z uwzględnieniem Zarządzenia  nr 15/2011 Burmistrza Tuchowa z dnia 
31 stycznia 2011r. w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego powierzonego 
przez Gminę Tuchów organizacji pozarządowej. 

4. Poprzez udzielone dotacje celowe Gmina Tuchów będzie finansować realizację zadania 
zleconego wykonawcom – w trybie art.5 ust. 4 pkt. 1 i art. 11 ust.1 pkt. 2 ustawy określonej w 
ust. 3. Pozostałe koszty realizacji zadań będą finansowane z pozyskiwanych przez 
wykonawców środków własnych i innych 

 
 
 

§3 
1. Uczestnicy konkursu ofert realizacji zadania z §1 składają oferty według wzoru określonego         

w załączniku nr 1 do  Zarządzenia nr 14/2011 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 stycznia 2011r.     
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. 



2. Oferty należy składać do dnia 08.08.2012r. do godz. 15.00 - bezpośrednio na Dziennik 
Podawczy Urzędu Miejskiego w Tuchowie -  z nazwą zadania „Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu na terenie .............................”. 

 
 
 

§4 
1. Po upływie terminu składania ofert, w dniu określonym w §3 ust. 2, osoba upoważniona przez 

Burmistrza Tuchowa dokona ich otwarcia z udziałem wnioskodawców, którzy złożyli oferty. 
2. Oferty nie spełniające wymagań z §3 podlegają odrzuceniu o czym Burmistrz zawiadamia 

pisemnie wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli oferty 
3. Z wnioskodawcami Burmistrz Tuchowa (albo osoba przez niego upoważniona) może prowadzić 

negocjacje w zakresie dotyczącym: 
            a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty, 

b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do 
                finansowania dotacją z budżetu Gminy Tuchów, 

c) przesunięć kwot pieniężnych między pozycjami kosztorysu proponowanymi do   
    finansowania dotacją z budżetu Gminy Tuchów. 
d) zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu 
    dotacją z budżetu Gminy Tuchów. 

4. Negocjacje z ust. 3 są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert. 
5. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji z ust. 3 jest traktowana jako oferta 

ostateczna. 
 
 

§5 
1. Wybór ostateczny ofert z §4 ust. 5 dokona Burmistrz Tuchowa w terminie do dnia 
14.08.2012r. 
2. Przy wyborze ofert z ust. 1 stosuje się następujące kryteria punktowe. 
a) stosunek ceny do proponowanego przedmiotu zleconego zadania – 100%. 
3. Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji z ust. 1 przyjmuje formę zarządzenia Burmistrza 
Tuchowa. 
4. Zarządzenie z ust. 3 niezwłocznie ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                   
w Tuchowie oraz przesyła wszystkim uczestnikom konkursu ofert. 

 
§6 

Z podmiotami, których oferty wybrano do realizacji Burmistrz Tuchowa w terminie umożliwiającym 
realizację zgłoszonego zadania zawiera umowę stosownie do §2 ust.3 niniejszego zarządzenia. 

 
 

§7 
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010r. 
Nr 234, poz.1536  późn. zm.) 
 
 
 
 
                                                                                                                  

 


