
                                                                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                                                                               do zarządzenia Nr OR.0151/633/10

                                                                                                                                               Burmistrza Białej 

                                                                                                                                              Z dnia 31 maja 2010r.

                                                                                                                     

                                              O G Ł O S Z E N I E  

                                           BURMISTRZA  BIAŁEJ

                   w sprawie Konkursu  ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku

                   letniego roku szkolnego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży z Gminy Biała.

1.Burmistrz  Białej ogłasza Konkurs ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku 

   letniego roku szkolnego 2009/2010  dla dzieci i młodzieży z Gminy Biała. 

2. Adresatami konkursu ofert  są : szkoły podstawowe i gimnazjalne dla których organem 

    prowadzącym i dotującym  jest Gmina Biała oraz  instytucje kultury, sportu i rekreacji i 

    inne jednostki organizacyjne podległe Gminie Biała a także organizacje pozarządowe w 

    myśl ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, działające na rzecz dzieci 

    i młodzieży.

3.Konkurs ofert  obejmuje dofinansowanie  różnych form wypoczynku letniego :

   - półkolonii w miejscu zamieszkania,

   - zajęcia rekreacyjno-edukacyjne, sportowe, kulturalne i artystyczne ( wyjazdowe i  

     organizowane  w miejscu zamieszkania ),

   - zajęcia świetlicowe,

   - wyjazdy  turystyczno- krajoznawcze,

   organizowane od dnia 1 lipca 2010 do 31 sierpnia 2010r. 

4. Wysokość środków finansowych z budżetu gminy  przeznaczonych na realizację zadania:   

    wynosi 17.659 zł.  Środki te zapisane są w Dziale Oświata i Wychowanie.    

5. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 80 % całkowitego kosztu zadania, nie więcej 

    jednak niż 4.000  zł 

6. W przypadku, gdy suma wnioskowanego dofinansowania wynikająca ze złożonych ofert  

    przekroczy wysokość środków przewidzianych w konkursie, organizator konkursu 

   zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania.

7. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2010 w Sekretariacie  Urzędu 

    Miejskiego w Białej  na druku oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

8. Złożenie oferty nie oznacza przyznanie wsparcia w wysokości wnioskowanej.   

9.O wynikach rozstrzygnięcia konkursu oferenci powiadomieni zostaną do dnia 23 czerwca 

   2010r. 

10. Podmiot, który otrzyma dofinansowanie zobowiązany jest do przedstawienia 

     sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie 14-tu dni od zakończenia 

     zadania, na które dofinansowanie zostało przyznane.

                                                                                                    

                                                                                                    Burmistrz Białej

                                                                                                    Arnold  Hindera


