
 
Zarządzenie Nr 8/2012 
Wójta Gminy Jadów 

z dnia 16 lutego 2012r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań 
publicznych Gminy zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1-4, 14, 16-18, art. 11 ust 1 
pkt 1, ust. 2, ust. 3-4 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr 
XII/75/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia 
programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2012, zarządza się co następuje: 

 
§ 1 

 
Ogłasza się Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego do składania ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy. 
 

§ 2 
 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Jadów. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

            Wójt 
 

/-/Dariusz Kokoszka 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr 8/2012 
Wójta Gminy Jadów 
z dnia 16 lutego 2012r. 

 
 

Wójt Gminy Jadów 
 

ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i  3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych,  
o których mowa w § 1. 
 

§ 1 
 

1. Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami w 2012r. dotyczy realizacji 
zadań priorytetowych obejmujących: 

1) Kulturę 
2) oświatę i wychowanie 
3) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
4) ochronę i promocję zdrowia  
5) pomoc społeczną 

2. Szczegółowy zakres przedmiotowy określa Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Jadów 
z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 

 
§ 2 

 
Na realizację zadań wymienionych w § 1 w budżecie Gminy Jadów na rok 2012 
przeznaczono kwotę 15.000,00 zł. 
 

§ 3 
 

1. Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) 
oraz Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie 
Jadów. 

2. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jadów 
stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011r. 

 
§ 4 

 
Termin i warunki realizacji zadania : 
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia 
ogłoszenia przez Gminę Jadów wyników konkursów do dnia 31 grudnia 2012r. Rozliczane są 
zaś koszty od dnia zawarcia umowy do określonego umową terminu zakończenia 
dofinansowania zadania. Z podmiotami, które otrzymają dofinansowanie, zostanie podpisana 
umowa, zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 25). 
 



 
 

§ 5 
 

Oferty należy składać w terminie od 27 lutego 2012r. do dnia 18 marca 2012r. osobiście  
w Sekretariacie Urzędu Gminy Jadów lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu. 

 
§ 6 

 
Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty określono w Regulaminie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jadów. Rozstrzygnięcie konkursu 
ofert nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.  
 

§ 7 
 

Informacja o zrealizowanych w roku bieżącym i poprzednim zadaniach publicznych 
zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 
- w 2012 roku nie były realizowane żadne zadania z zakresu pożytku publicznego, natomiast 
w roku 2011r. realizowane były dwa następujące zadania : 

1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej” – przekazana dotacja 4.000,00 zł 

2. „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się 
do życia oraz osób w trudnej sytuacji finansowej” – przekazana dotacja 2.500,00 zł. 

 
§ 8 

 
Szczegółowe procedury otwartego konkursu ofert zawarte są w : 

1. ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)  

2. Regulaminie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie 
Jadów stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia  
24 maja 2011r. 

3. Uchwale Nr XII/75/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie 
uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na rok 2012 

4. Uchwale Nr XII/74/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego Gminy Jadów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji. 

 


