
OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY LINIEWO 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie, uchwały Nr XXV/141/2008 Rady Gminy Liniewo z dnia 22 grudnia 2008 r 

w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Liniewo z Organizacjami Pozarządowymi 
na 2009 rok" oraz na podstawie art. 7 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r o Samorządzie 

Gminnym  (Dz. U. z 2001 r Nr 141 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Liniewo  
ogłasza  

otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadania własnego gminy pod nazwą 
„Integracyjne centrum kultury i rekreacji wsi Głodo wo” organizacjom pozarządowym lub 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy. 
 

§ 1 
 

Celem konkursu jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Działania 9.3 Oddolne Inicjatywy Obywatelskie, które słuŜyć będą polepszeniu Ŝycia 

mieszkańców wsi Głodowo.   

Konkurs obejmuje następujące zadanie:  

1. Realizacja załoŜeń projektu pod nazwą „Integracyjne centrum kultury i rekreacji wsi 
Głodowo”, który obejmuje budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego we wsi Głodowo, 
czyli: 

1) utworzenie boiska sportowego do piłki noŜnej, boiska do siatkówki i koszykówki; 
2) stworzenie miejsca spotkań integracyjnych wraz z budową wiaty; 
3) budowa toru z przeznaczeniem na treningi druŜyn straŜackich; 
4) ogrodzenie terenu 

 
2. Zadanie będzie realizowane w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Liniewo a 

wybranym podmiotem.  
3. Wybrany podmiot będzie zobowiązany do złoŜenia pełnej dokumentacji związanej z 

realizacją zadania własnego gminy na ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego 
nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.3 Oddolne Inicjatywy 
Obywatelskie w Subregionie Południowym. 

4. Wybrany podmiot w przypadku pozyskania dofinansowania będzie realizował zadanie przy 
współpracy z Gminą Liniewo oraz zapewni wymagany przez wymogi konkursowe wkład 
własny niefinasowy w wysokości minimum 5 % zadania. Będzie zarządzał obiektem przez 
minimum 5 lat od zakończenia realizacji zadania. 

5. Gmina Liniewo w ramach ogłoszonego konkursu zapewnia wymagany w konkursie wkład 
własny finansowy w wysokości minimum 10 % zadania, będzie wspierać wybrany podmiot 
doświadczeniem i zapewni promocję w biuletynie gminnym. 

6. Wybrany podmiot będzie zobowiązany dokonać rozliczenia zadania projektowego. 
 

 
§ 2 

 
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie tj.: 



1) organizacje pozarządowe, 
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego o 
wolontariacie, 
 jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz 
ich siedziba i działalność jest związana z terenem Gminy Liniewo, wsią Głodowo. 
2. Zlecanie zadania własnego gminy odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji poprzez 
zawarcie umowy partnerskiej zapewniającej wspólne wykonanie zadania Gminy Liniewo i 
wybranego podmiotu . 
 

§ 3 
 
 

Główne zasady wyboru oferenta:  
 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie w terminie do dnia 28 maja 2009 roku 
(włącznie) do godziny 15 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
własnego gminy, (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), do sekretariatu Urzędu Gminy Liniewo. O złoŜeniu 
oferty decyduje data wpływu wniosku. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Wysokość udzielonej dotacji z budŜetu będzie wynosić minimum 10 % kosztów zadania. 
3. ZłoŜenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i wyborem oferenta. 
4. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 

1) pomysły na wykorzystanie powstałego obiektu i potencjalne źródła jego    
                        dalszego finansowania, 

2) pierwszeństwo w wyborze będzie miała organizacja działająca na terenie danej 
                        wsi; 

3) dokonania organizacji w realizacji podobnych przedsięwzięć, 
4) dotychczasowa współpraca z samorządami, w tym analiza prawidłowości i 

                         terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach 
5) współpraca z innymi instytucjami publicznymi.  

5. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Liniewo w formie 
zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji. Zarządzenie Wójta Gminy 
Liniewo jest ostateczna. 

6. Warunkiem zawarcia umowy na realizacje zadania będzie pozyskanie dofinansowania 
zadania z RPO, Działanie 9.3. 

7. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego 
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

 

                            Mirosław Warczak 

                             Wójt Gminy Liniewo 

 


