
      Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 44/2019 

      Wójta Gminy Tereszpol z dnia 31grudnia 2019 r. 

 

Ogłoszenie  

otwartego konkursu ofert na prowadzenie zadania publicznego 

 o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2020roku. 
 

Wójt Gminy Tereszpol 

 działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz.688 ze zm.) oraz 

uchwały nr XIV/83 /19 Rady Gminy Tereszpol z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie na 2020 rok.  

ogłasza 

 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku 

I. Rodzaj zadania 

1. Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2. Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

3. Zadanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej. 

II. Zasady przyznawania dotacji. 

Dotacja na realizacje zadania zostanie przyznana po wyborze oferty i podpisaniu umowy na 

realizacje zadania. 

III. Termin i warunki realizacji zadania. 

1.Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. 

2.Warunki i zakres realizacji zadań określa umowa zgodnie ze wzorem określonym  

w rozporządzeniu przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) 
IV. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 17.01.2019 r. do godz. 14
00

  

w Urzędzie Gminy Tereszpol, ul. Długa 234 w Sekretariacie (pokój Nr 1).  

V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert. 

1) Wybór ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2020 r. o godz.14
00  

w Urzędzie Gminy Tereszpol 

w sali konferencyjnej. 

2) Konkurs ma charakter jawny. 

3) Oferty rozpatrywane będą wyłącznie kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu, 

złożone na obowiązującym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu 

konkursowym. 

VI. Zrealizowane zadania publiczne w roku 2019 oraz wysokość przeznaczonych dotacji  

w roku 2020: 

1) zrealizowane: 

- w zakresie kultury fizycznej i sportu: 2019  r. – 65 000 zł.,  

- w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 2019  r. – 25 000,00 zł. 

2) przeznaczenie dotacji: 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 2020 r. – 65 000 zł. 

- w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 2020  r. – 31 000 zł. 

- w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 44 000 zł 


