Burmistrz Miasta Pszów
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie maiasta Pszów zgodnie z uchwałą nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Pszów. z organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 (na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. nr 96 poz. 873 z póżn. zm.)
I. Rodzaj i cel zadania: Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektu na realizację zadań publicznych Gminy Pszów w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Pszów tj:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach sportowych: piłka halowa i piłka nożna
Realizowane poprzez:
a/ prowadzenie zajęć treningowych, 
b/ udział w turnieju piłki halowej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2007 – 101.000,00 zł. do wykorzystania 20.000,00 zł
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2006 – 90.000,00 zł.

III. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu odbywa się w ciągu roku 2007 i kończy z dniem 31 grudnia 2007 r. 
IV. Termin składania ofert
	Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do dnia 20 września 2007 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 poz. 1891) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pszow.bip.net.pl do Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta). 
	Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinien być zapisany rodzaj zadania oraz nazwa przedsięwzięcia, którego oferta dotyczy. 
	Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Warunkiem złożenia oferty jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2006 roku.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji:
	Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 1 miesiąca od terminu ich składania. 
	Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
	Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. 
	Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:  
4.1. merytoryczne (zgodność zadania z celami statutowymi podmiotu, zasięg działania, szczegółowy zakres działania, mierzalny cel działania, społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji) - 0-5 pkt.  
4.2. finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych celów, inne źródła finansowania, prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych) - 0-4 pkt.  
4.3. organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania, doświadczenie dotychczasowej współpracy z Miastem, współpraca z innymi podmiotami) - 0-5 pkt.
	Decyzję o udzielenie dotacji podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią powołanej przez siebie komisji opiniującej. Komisja opiniuje pozytywnie tylko te oferty, które uzyskały co najmniej 9 punktów. 
	Od podjętych decyzji Burmistrza Miasta nie przysługuje odwołanie. 
	Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. 
	Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie: wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
	Warunkiem zawarcia umowy jest: - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu.
	Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu tut. Urzędu Miasta tel. 4558876 wew. 124.




