
 
Zarządzenie Nr 48/2014 

Wójta Gminy Jadów 
z dnia 23 czerwca 2014r. 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. 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 
XXXI/229/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013 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 2014 oraz Uchwały Nr XXXVII/278/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 
2013r. 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 2014, 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 Gminy Jadów 
/-/ Dariusz Kokoszka 
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Załącznik  
do Zarządzenia Nr 48/2014 
Wójta Gminy Jadów 
z dnia 23 czerwca 2014r. 

 
 

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 
Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami w 2014r. dotyczy realizacji zadań 
priorytetowych obejmujących: 
1) z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

a)   promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, 
b)   organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych, 
c)   szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, 
d) promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów 

łączących pokolenia. 
 

§ 2 
Na realizację zadań wymienionych w § 1 w budżecie Gminy Jadów na rok 2014 
przeznaczono kwotę 12.807,00 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 2014r. 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 16 lipca 2014r. do dnia 8 sierpnia 2014r. osobiście  
w Sekretariacie Urzędu Gminy Jadów lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu. 
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§ 6 
1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki : 

2) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 
ewidencji. 

3) Statut bądź oświadczenie, że zadanie jest zgodne z działalnością podmiotu określoną 
w statucie. 

4) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - 
prawnych. 

5) Oświadczenie, że organizacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
6) W przypadku wskazania w ofercie partnera, umowa pomiędzy Zleceniobiorcami, 

którzy złożyli ofertę wspólną, określająca zakres ich świadczeń składających się na 
realizację zadania publicznego. 

2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnione 
osoby. 

 
§ 7 

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.  
 

§ 8 
Informacja o zrealizowanych w roku bieżącym i poprzednim zadaniach publicznych 
zleconych przez Gminę Jadów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 
- w roku 2013r. realizowane były następujące zadania : 
Lp  

Nazwa zadania 
 

Tytuł zadania 
Kwota 

przekazanej 
dotacji 

1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Wyjazd kulturalny emerytów i 
rencistów (teatr) 

3.600,00 

2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Izba muzealna Letniska Urle 2.500,00 

3 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Festiwal muzyki kameralnej w 
Urlach 

4.000,00 

4 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

Pogodne wieczory 4.000,00 

5 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów Ogólnopolski letni turniej gier 
i zabaw dla dzieci 

2.600,00 

6 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów 
 

Wakacyjna liga piłki nożnej 2.200,00 

7 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów 
 

Turniej piłki nożnej 2.000,00 

8 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Jadów 
 

Ruszaj z nami wołomińskimi 
bezdrożami 

2.200,00 

 
§ 9 

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 XXXI/229/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013 Rady 
Gminy Jadów z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia programu 
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współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2014 

4. Uchwałe Nr XXXVII/278/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 29 listopada 
2013r. 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 2014 

5. 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. 

 
 

               
  Wójt Gminy Jadów 
/-/ Dariusz Kokoszka 


