
  OGŁOSZENIE 

   WÓJTA   GMINY   KRZYŻANÓW  

      

 

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Krzyżanów dotacji na realizację 

zadań w zakresie prac związanych z melioracją gruntów dla podmiotów  niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku działających 

na terenie Gminy Krzyżanów.    

 

1.ZAKRES ZADAŃ : 

Udrażnianie , konserwacja i naprawy urządzeń melioracyjnych - rowów. 

DOTACJA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE: 

Konserwacji gruntowej  rowów o łącznej długości 12.515 mb polegającej na wykaszaniu skarp, 

wycięciu krzaków wraz z ich rozdrobnieniem, odmulaniu mechanicznym  w miejscowościach:  

1) Pawłowice  o długości 3.715 mb,  w tym rowy:    RJ1 -  2.096 mb, R68 – 200 mb,                    

R69 – 199 mb, R70 – 900 mb, R71- 320 mb; 

2) Kuchary o długości 1.600 mb – rów RN 81; 

3) Zieleniew o długości 7.200 mb, w tym rowy:  RN1 i RF – 4.000 mb, RF1 – 800 mb,   RF- 2 

– 1.400 mb, RN – 1.000 mb. 

2.   Wysokość środków  finansowych  przeznaczonych na realizację zadania   wynosi  

50.000,00 zł . 

3.TERMIN REALIZACJI ZADANIA  od daty podpisania umowy do dnia 28.11.2017 roku. 

4.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

Oferty  wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 

lub za      pośrednictwem poczty w  nieprzekraczalnym  terminie do   dnia    26 czerwca 2017 

roku  do godz.15
oo  (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:  

Urząd Gminy Krzyżanów,   Krzyżanów 10 , 99-314 Krzyżanów. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

5. OFERTA POWINNA  ZAWIERAĆ: 

1)  dane  ubiegającego  się o realizację zadania podmiocie: 

   a)pełna nazwa podmiotu i adres 

   b)status prawny        

   c)przedmiot i zakres działania  

   d)nazwę banku obsługującego podmiot i nr rachunku bankowego   



   e)telefon kontaktowy                                                                                                                   

2) opis zadania: 

  a) nazwę i cel zadania 

  b)miejsce realizacji zadania 

  c)termin realizacji zadania 

  d)sposób wykonania zadania 

  e)zakładane rezultaty realizacji zadania 

  f)uczestników zadania 

  g)informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na 

możliwość wykonania zadania 

   

  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania: 

   a) całkowity koszt realizacji zadania  

   b)wielkość wnioskowanej dotacji 

   c)wielkość środków własnych podmiotu 

 

6.DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty 

potwierdzające status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących . 

2) Sprawozdanie  finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni rok  

3) Aktualny statut  ; 

4) Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu uzyskania zysku. 

5) Wyciąg bankowy dokumentujący środki finansowe będące wkładem własnym w 

realizacji zadania.                                                                                                                

Oferta powinna być podpisana przez osoby reprezentujące podmiot, 

upoważnione do składania oświadczeń woli. 

 

Oferty opiniowane będą przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Gminy. 

 Wójt Gminy zawiadomi zainteresowane podmioty o wysokości przyznanej dotacji 

przyznanej z budżetu gminy  na  zadania oraz opublikuje  w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzyżanowie . 

 

 

Krzyżanów  2017.06.08     Wójt   Gminy 

            Tomasz   Jakubowski 

 

 


