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OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr
96,poz.873 z póź. zm./ Wójt Gminy Tryńcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2008 r.
1.Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację piłki nożnej wraz z promocją gminy przy realizacji
zadania w miejscowościach:
1) Tryńcza
2) Gniewczyna Lańcucka
3) Gorzyce
4) Jagiełła Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 67.000 zł. w tym:
1) Tryńcza 17.500 zł,
2) Gniewczyna Łańcucka 17.500 zł.
3) Gorzyce 17.500 zł,
4) Jagiełła 14.500 zł.
Temin realizacji zadania ustala się na 2008r.
2. Upowszechnianie tradycji kulturalnych na terenie gminy poprzez organizację imprez:
1) spotkanie z ludową kulturą - Głogowiec
2) cudze chwalicie swego nie znacie - Jagiełła,
3) staropolska biesiada ludowa - Gniewczyna Tryniecka,
4) krajobrazy sztuki ludowej i tradycyjnej, współczesne bukieciarstwo - Ubieszyn,
5) prezentacja rękodzieła artystycznego - Gorzyce,
6) aromaty z wiejskiej chaty - Wólka Małkowa,
7) trynieckie"zimioki"- Tryńcza,
8) znamy i lubimy twórczość ludową -spotkanie twórców ludowych- Gniewczyna Lańcucka.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 12.000zł., po 1.500 zł. na każdą imprezę.
Termin realizacji zadania ustala się następująco:
1) Głogowiec 9.03.2008
2) Jagiełła 20.04.2008
3) Gniewczyna Tryniecka 1.06.2008
4) Ubieszyn 22.06.2008
5) Gorzyce 13.07.2008
6) Wólka Małkowa 10.08.2008
7) Tryńcza 7.09.2008
8) Gniewczyna Łańcucka 9.10.2008
3. Gmina powierza wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
5. Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
6. Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005r./Dz.U.Nr 264, poz.2207/.w terminie do dnia 22 lutego 2008 r.do godz.15-tej.w Urzędzie Gminy Tryńcza
/sekretariat/. pok. nr 15
7.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29 lutego 2008r.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w II etapach wg poniższych kryteriów:
1) ocena formalna -I etap
2) ocena merytoryczna - II etap
9. Wyniki konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń urzędu oraz publikację w BIP
10. W 2007r. na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono 66.500 zł, a na zadanie z zakresu
upowszechniania kultury 12.00ozł.
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