Wójt Gminy Sanok
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z p. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu -

organizacja turniejów i zawodów sportowych w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Sanok
w roku 2006.
Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 80.000 zł, wg terytorialnego podziału zadań:
1. Czerteż kwotę 7.500 zł
2. Markowce kwotę 7.500 zł
3. Niebieszczany kwotę 8.500 zł
4. Pisarowce kwotę 9.000 zł
5. Płowce-Stroże kwotę 7.500 zł
6. Sanoczek kwotę 7.500 zł
7. Strachocina kwotę 12.500 zł
8. Srogów Górny kwotę 7.500 zł
9. Trepcza kwotę 4.000 zł
10. Tyrawa Solna kwotę 8.500 zł
W roku 2005 wydatkowano na ten cel kwotę 59 000 zł.
Termin realizacji zadania

1. Realizację zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2006 r.
Termin, miejsce i sposób składania ofert :

1) ofertę należy przygotować na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 roku, nr 264, poz. 2207),
2) oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu” – KONKURS w sekretariacie Urzędu Gminy Sanok
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia
2006 roku.
3) dodatkowo do oferty należy załączyć :
- aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005
- kserokopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę składającą
ofertę
Oferty niekompletne, złożone po terminie i nieprawidłowo wypełnione nie będą
rozpatrywane!
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2006 roku, zaś ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie
później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Wszystkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok,
tel. 013 – 46-56-561.
Wójt Gminy Sanok
mrg Mariusz Szmyd

