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BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA
OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2010 ROKU

(zadanie I i II )

1.  Konkurs  obejmuje  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  upowszechniania  kultury
i sportu z podziałem na zadania:
Zadanie I. – Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci  i  młodzieży w 
ramach akcji „Zima” w okresie od 1 lutego 2010 r. do 14 lutego 2010 r. na kwotę 30 000,00 zł 
(słownie:  trzydzieści  tysięcy  zł),  w  szczególności:  organizowanie  zimowisk,  wycieczek, 
imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze.
Zadanie II – Dofinansowanie zadań własnych organizacji pozarządowych na prowadzenie 
zajęć w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie 
miasta oraz podczas wyjazdów sportowych, w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 
r. na kwotę 145 000,00 zł (słownie sto czterdzieści pięć tysięcy zł ), w szczególności:

• przygotowaniu,  organizacji  i  udziału  w  rozgrywkach  i  systemowych  zawodach 
sportowych,

• przygotowanie  i  organizacja  gminnych  imprez  sportowo-rekreacyjnych  dla  ogółu 
mieszkańców,

• upowszechnianie sportu dla wszystkich, organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu 
gminnym, międzygminnym,

• upowszechnianie  sportu  wśród  osób  niepełnosprawnych,  organizacja  zawodów 
sportowych na poziomie międzygminnym.

Uwaga:  w  celu  realizacji  niektórych  z  ww.  zadań  gmina  udostępni  nieodpłatnie  obiekty 
sportowe (boiska do piłki  nożnej  wraz z  zapleczem)  przy ul.  Turczynek  oraz godziny na 
ćwiczenia sportowe w Miejskich Halach Sportowych.
2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze 
zm.)
3. Warunkiem przyznania dotacji  jest  realizacja ww. zadań publicznych na terenie Gminy 
Milanówek,  w  obiektach  spełniających  warunki  określone  odrębnymi  przepisami  dla 
realizacji tego typu zadań, w szczególności zasady BHP i wymogi sanitarne.
4. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
5. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Promocji Miasta 
oraz na stronie internetowej www.bip.milanowek.pl.
6.  Zasady  przygotowania  oferty  określa  art.  14  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
7. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, 
za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 25 stycznia 2010 r. do godz. 1600  na adres: 



Urząd Miejski w Milanówku, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. Oferty, które wpłyną do 
Urzędu po 25 stycznia 2010 r. nie będą brały udziału w konkursie.
8. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
9. Zastrzega się prawo przesunięcia składania ofert bez podania przyczyny.
10. Otwarcie ofert odbędzie się 26 stycznia 2010 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń komisji 
Rady Miasta
11. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 3 lutego 2010 r.
12. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż 
jednego zadania, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej 
kopercie, z odrębnym kompletem załączników.
13. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
14. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków 
przeznaczonych  na  wsparcie  zadania,  zastrzega  się  możliwość  zmniejszenia  wielkości 
dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. 
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