
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna
Wójt Gminy Istebna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Istebna na rok 2008 dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie,  oraz jednostek organizacyjnie 
podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane w zakresie:

1) Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- wspieranie działań w środowiskach ludzi dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków 
poprzez działalność świetlic środowiskowych

2)   Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych, 
regionalnych i lokalnych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak 
a) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach i przeglądach,
b) przeglądy twórczości amatorskiej,
c) promocja twórczości nieprofesjonalnej, ludowej, 
d) prezentacja osiągnięć kulturalnych w Kraju i za granicą, (występy w gminach partnerskich),
e) kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów Śląska Cieszyńskiego,
f) organizowanie  wystaw, koncertów,
g) wydawanie niskonakładowych, nie komercyjnych publikacji.

3)  Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
a)      szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.   
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak : 
- prowadzenie zajęć treningowych,
- udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych, 
- bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
b) upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez : 
organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań (na podstawie projektu budżetu Gminy 
Istebna) wynosi:
1. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 24 000  zł.
2. Kultura fizyczna i sport 50 000 zł.
3. Zadania  z  zakresu  kultury  i  sztuki,  ochrona  dóbr  kultury  i  pielęgnowanie  tradycji  narodowych, 

regionalnych i lokalnych 25 000 zł.
Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Istebna 

na rzecz wykonawcy na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności 
pożytku  publicznego  i  o   wolontariacie  (  Dz.  U.  Nr  96,  poz.  873;  z  późn.  zm.)  z  uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru ofert realizacji 
zadania, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) 

Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych na terenie Gminy Istebna, lub na rzecz jej 
mieszkańców, których realizacja rozpoczyna się od 07-01- 2008 r. i kończy nie później niż 30-11- 2008 r. 
Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryterium: 

ocena możliwości realizacji zadania

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 31 grudnia 2007r. do godz. 11:00 oferty 
wraz z wymaganymi załącznikami lub przesłanie jej drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres:  URZĄD GMINY ISTEBNA   43 – 470 ISTEBNA 1000.  Formularz oferty  winien być złożony w 
zaklejonej kopercie, opisanej w sposób następujący: nazwa zadania oraz nazwa składającego ofertę.

Urząd  Gminy  Istebna  zobowiązuje  uczestników  konkursu  do  zapoznania  się  i  ścisłego 
przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu Otwartego.
Wzór  oferty  i  regulamin  konkursu  dostępne  są  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Istebna  oraz  na  stronie 
internetowej urzędu www.ug.istebna.pl

Wysokość przekazanych dotacji na 
realizację zadań rok 2006 rok 2007

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 28 500 zł. 30 000 zł.
kultura fizyczna i sport 35 000 zł. 40 000 zł.

http://www.ug.istebna.pl/
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