
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

>el. 094-3633485; fax. 094-3633113
ZARZĄDZENIE NR 72011

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia 0&$2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z
zakresu rozwoju sportu w 2011 r. w gminie Drawsko Pomorskie.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr
214 póz. 1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr
172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, z 2007r. Nr 173 póz. 1218, z 2008r. Nr
180 póz.1111, Nr 223 póz. 1458, z 2009r. Nr. 52 póz. 420, Nr 157 póz. 1241, z 201 Or. Nr 28 póz.142 i
146, Nr 40 poz.230 Nr 106 póz. 675 ) i § 3 ust.5 uchwały Nr 1II/11/2010 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania
gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków , w tym organizacyjnych, sprzyjających
rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12 póz. 202 ) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju
sportu w 2011 r. w gminie Drawsko Pomorskie w zakresie :

1) Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży, przy czym treść ogłoszenia o tym
konkursie zawiera załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia;

2) Upowszechnianie tenisa ziemnego, przy czym treść ogłoszenia o tym konkursie zawiera
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu, przy
czym treść ogłoszenia o tym konkursie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu, przy czym treść ogłoszenia
o tym konkursie zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej ;
2) na stronie internetowej Drawska Pomorskiego;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr l do zarządzenia
B U R M Burmistrza Drawska Pomorskiego

r.
78-500 Drawsko PcwTO« ,,

tel. 094-3633485: fax.OB4.363

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Uchwały Nr Ul/320/11/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania Gminy Drawsko
Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12 póz. 202) oraz w związku z art. 28 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, póz. 857 z późn. zm.) Burmistrz Drawska
Pomorskiego ogłasza konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r.

I. Rodzaj zadania.
- Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży:

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy
Drawska Pomorskiego na realizację zadania:

Na realizację zadania przewidziano w 2011 r. dotacje w wysokości: 20.000,00zł (słownie: sto
dwadzieścia tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadania.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa uchwała Nr 111/11/2010 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011
r. Nr 12 póz. 202 ).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy

wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.

2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym
finansowym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

3. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V. Warunki i termin składania ofert.
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę w terminie wskazanym niżej

(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 210). Oferta powinna być złożona na piśmie w
zamkniętej kopercie z napisem „Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i
młodzieży".

Termin składania ofert mija dnia 22 marca 2011 r. o godz. 15.00.
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2. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego
podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego
kiedy został wydany,
b) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione).

3. Druk oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu można otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 205 , lub
pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: www.drawsko.pl.

4. Oferty złożone po terminie składania ofert pozostają bez rozpatrzenia.

5. Oferty nie zawierające danych i załączników określonych wyżej zostaną zwrócone
wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do 7 dni.

6. Oferty nie uzupełnione w terminie wyżej wymienionym pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

1. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową
powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla gminy Drawsko Pomorskie;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § l ust. 2 uchwały
Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zwanej dalej
„uchwałą";
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta oraz spełnienie przez niego wymogów
określonych w §3 ust.3 uchwały;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z
uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia przyznanych mu dotacji.



B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.V\A.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr$4 /2011
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia M<"^^201 l r.

OGŁOSZENIE

z d nią 0gfa&r ce-2011 r.

Działając na podstawie Uchwały Nr III/320/1 1/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania Gminy Drawsko
Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 201 1 r. Nr 12 póz. 202) oraz w związku z art. 28 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, póz. 857 z późn. zm.) Burmistrz Drawska
Pomorskiego ogłasza konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 201 1 r.

L Rodzaj zadania.
- Upowszechnianie tenisa ziemnego:

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy
Drawska Pomorskiego na realizację zadania:
Na realizacje zadania przewidziano w 2011 r. dotacje w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć
tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizacje zadania.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa uchwała Nr III/l 1/2010 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 201 1
r. Nr 1 2 póz. 202)

I V . Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy

wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.

2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym
finansowym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

3. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V. Warunki i termin składania ofert.
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę w terminie wskazanym niżej

(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 210). Oferta powinna być złożona na piśmie w
zamkniętej kopercie z napisem „Upowszechnianie tenisa ziemnego".

Termin składania ofert mija dnia 22 marca 2011 r. o godz. 15.00.
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2. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego
podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego
kiedy został wydany,
b) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione).

3. Druk oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu można otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 205 , lub
pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: www.drawsko.pl.

4. Oferty złożone po terminie składania ofert pozostają bez rozpatrzenia.

5. Oferty nie zawierające danych i załączników określonych wyżej zostaną zwrócone
wnioskodawcy do uzupełnienia do 7 dni.

6. Oferty nie uzupełnione w terminie wyżej wymienionym pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

1. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową
powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla gminy Drawsko Pomorskie;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § l ust. 2 uchwały
Nr III/l 1/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zwanej dalej
„uchwałą";
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta oraz spełnienie przez niego wymogów
określonych w §3 ust 3 uchwały;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z
uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania przyznanych dotacji.

B L / R M I S T R Z
/

mon Zbigniew Ptak



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr yf/2011
Drawska Perskiego Burmistrza Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego^ z dnia ć*""3^ "^2011 r.
78-500 Drawsko Pomorskie

>el. 09-4-3633485; fax. 094-3633113

OGŁOSZENIE

r.

Działając na podstawie Uchwały Nr III/320/11 /2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania Gminy Drawsko
Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 12 póz. 202) oraz w związku z art. 28 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, póz. 857 z późn. zm.) Burmistrz Drawska
Pomorskiego ogłasza konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2011 r.

I. Rodzaj zadania.
- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu:

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy
Drawska Pomorskiego na realizację zadania:
Na realizację zadania przewidziano w 2011 r. dotację w wysokości: 7.000,00zł (słownie: siedem
tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadania.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa uchwała Nr III/l 1/2010 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011
r. Nr 12 póz. 202)

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy

wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.

2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym
finansowym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

3. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V. Warunki i termin składania ofert.
1.Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę w terminie wskazanym niżej
(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 210). Oferta powinna być złożona na piśmie w
zamkniętej kopercie z napisem „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i
młodzieży w ramach rozwoju sportu".

Termin składania ofert mija dnia 22 marca 2011 r. o godz. 15.00.
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2. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego
podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego
kiedy został wydany,
b) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizacje
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione).

3. Druk oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu można otrzymać w
Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 205 , lub pobrać
ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: www.drawsko.pl.

4. Oferty złożone po terminie składania ofert pozostają bez rozpatrzenia.

5. Oferty nie zawierające danych i załączników określonych wyżej zostaną zwrócone
wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie 7 dni.

6. Oferty nie uzupełnione w terminie wyżej wymienionym pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

1. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję
Konkursową powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla gminy Drawsko Pomorskie;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § l ust. 2 uchwały
Nr III/l 1/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zwanej dalej
„uchwałą";
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta oraz spełnienie przez niego wymogów
określonych w § 3 ust. 3 uchwały;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z
uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania przyznanych mu dotacji.



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr
Burmistrza Drawska Pomorskiego

Drawska Pomorskiego z dnia <?$ *"<WB01 1 r.
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Orawsko Pomorskie

tel. 094-3833485; fax, 094-36331

OGŁOSZENIE

z dnia rtM*M&20i l r.

Działając na podstawie Uchwały Nr III/320/1 1/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania Gminy Drawsko
Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 201 1 r. Nr 12 póz. 202) oraz w związku z art. 28 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, póz. 857 z późn. zm.) Burmistrz Drawska
Pomorskiego ogłasza konkurs na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 201 1 r.

I. Rodzaj zadania.
- Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu:

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy
Drawska Pomorskiego na realizację zadania:
Na realizację zadania przewidziano w 201 1 r. dotację w wysokości: 190.000,00zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania wsparcia finansowego na realizację zadania.
Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa uchwała Nr 111/11/2010 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011
r. Nr 1 2 póz. 202)
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2011 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy

wykonania zadań zostaną określone w zawartych umowach.

2. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym
finansowym co najmniej 20 % całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.

3. Zadanie powinno być wykonane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

V. Warunki i termin składania ofert.
1. Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają ofertę w terminie wskazanym niżej

(decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 210). Oferta powinna być złożona na piśmie w
zamkniętej kopercie z napisem „Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach
rozwoju sportu".

Termin składania ofert mija dnia 22 marca 2011 r. o godz. 15.00.
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2. Do oferty należy dołączyć:

a) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego
podmiotu zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy
został wydany,
b) obowiązujący statut organizacji podpisany przez osoby reprezentujące organizację
(w przypadku kopii poświadczony za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione).

3. Druk oferty na realizację zadania dotyczącego wsparcia finansowego sportu można otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. W. Sikorskiego 41, pok. Nr 205 , lub
pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim: www.drawsko.pl.

4. Oferty złożone po terminie składania ofert pozostają bez rozpatrzenia.

5. Oferty nie zawierające danych i załączników określonych wyżej zostaną zwrócone
wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do 7 dni.

6. Oferty nie uzupełnione w terminie wyżej wymienionym pozostają bez rozpatrzenia.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru
1. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową

powołaną Zarządzeniem przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) znaczenie zadania dla gminy Drawsko Pomorskie;
2) zgodność oferty z celem publicznym, określonym w § l ust. 2 uchwały
Nr III/l 1/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania gminy Drawsko Pomorskie w zakresie
tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zwanej dalej
'uchwałą";
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta oraz spełnianie przez niego wymogów
określonych w § 3 ust. 3 uchwały;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z
uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania przyznanych mu dotacji.
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