
REKLAMATwój Puls Tygodnia
wtorek - 4 paŸdziernika 2011 r. 9

1. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych przeznaczonych na jego realizacjê: 
1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a) DZIA£ANIA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie ogó³u dzia³añ, maj¹cych na celu pomoc osobom niewidomym i s³abo widz¹cym, 
w szczególnoœci profilaktyka, edukacja zdrowotna oraz zapewnienie poczucia integracji ze spo³eczeñstwem. 
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 2.000 z³.

b) DZIA£ANIA NA RZECZ OSÓB PO MASTEKTOMII
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie ogó³u dzia³añ, maj¹cych na celu pomoc osobom po mastektomii, 
w szczególnoœci profilaktyka oraz edukacja zdrowotna.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 3.000 z³.

c) DZIA£ANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
Przedmiotem konkursu jest ogó³ dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia i aktywizacj¹ spo³eczn¹ osób starszych, stymulowanie 
ich rozwoju osobowego, psychicznej i fizycznej sprawnoœci poprzez prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjnej, w³¹czanie do 
kszta³cenia ustawicznego, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu ¿ycia, czy te¿ profilaktykê zdrowotn¹. 
Nie dofinansowywane s¹ wycieczki organizowane dla ww. osób.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 5.500 z³.

2) w zakresie wypoczynku dzieci i m³odzie¿y: 
a) ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I M£ODZIE¯Y

Przedmiotem konkursu jest organizacja ró¿norodnych form letniego wypoczynku, adresowanych dla mo¿liwie jak najwiêkszej 
iloœci dzieci i m³odzie¿y.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 29.000 z³.

b) POPULARYZACJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ I TATERNICTWA
Przedmiotem konkursu jest popularyzacja turystyki górskiej oraz taternictwa, w tym organizowanie ró¿norodnych form czynnego 
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 1.000 z³.

3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) UPOWSZECHNIANIE SPORTU SZKOLNEGO   

Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej przez szkolny zwi¹zek 
sportowy oraz kluby sportowe ukierunkowane na sport szkolny (w szczególnoœci uczniowskie kluby sportowe).
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 80.000 z³.

b) ORGANIZACJA CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO 
Przedmiotem konkursu jest organizacja Crossu Ostrzeszowskiego jako imprezy o charakterze otwartym, dostêpnej dla 
mieszkañców miasta i gminy, w szczególnoœci dzieciom i m³odzie¿y.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 14.000 z³.

c) PODNOSZENIE SPRAWNOŒCI FIZYCZNEJ SPO£ECZEÑSTWA I POPULARYZACJA SPORTU REKREACYJNEGO 
Przedmiotem konkursu jest popularyzacja sportu rekreacyjnego organizowanego zarówno dla ogó³u mieszkañców, jak równie¿  
lokalnych spo³ecznoœci, krzewienie kultury fizycznej, podnoszenie sprawnoœci fizycznej spo³eczeñstwa.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 23.000 z³.

d) UPOWSZECHNIANIE TENISA STO£OWEGO - proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 
12.000 z³. 

e) UPOWSZECHNIANIE LEKKOATLETYKI - proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 8.000 z³.
f) UPOWSZECHNIANIE PI£KI NO¯NEJ - proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 120.000 z³.

Przedmiotem konkursów, wymienionych w punktach 3d – 3f og³oszenia jest popularyzacja sportu na terenie miasta i gminy 
poprzez organizowanie zawodów sportowych przez kluby uczestnicz¹ce w rozgrywkach ligowych ró¿nych kategorii wiekowych 
w pi³ce no¿nej, lekkiej atletyce i tenisie sto³owym.

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) ORGANIZACJA XII EDYCJI KONKURSU PIANISTYCZNEGO „CHOPIN DLA NAJM£ODSZYCH” 

Przedmiotem konkursu jest organizacja tej cyklicznej imprezy, propaguj¹cej muzykê Fryderyka Chopina, promuj¹cej uzdolnion¹ 
muzycznie m³odzie¿. Powy¿sze wydarzenie kulturalne powinno mieæ charakter imprezy otwartej, dostêpnej dla ogó³u mieszkañców.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 3.000 z³.

b) DZIA£ANIA NA RZECZ PIELÊGNOWANIA I UMACNIANIA REGIONALIZMU 
Przedmiotem konkursu s¹ dzia³ania, maj¹ce na celu pielêgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Miasta i Gminy Ostrzeszów  
oraz promocja jego walorów (m.in. krajobrazowych, turystycznych i kulinarnych). 
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 5.000 z³.

5) w zakresie dzia³alnoœci wspomagaj¹cej rozwój wspólnot i spo³ecznoœci lokalnych:
a) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH DLA SPO£ECZEÑSTWA 

Przedmiotem konkursu jest organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych o charakterze otwartym, adresowanych do ogó³u 
mieszkañców, z zapewnieniem niezbêdnych wymogów, w szczególnoœci w zakresie bezpieczeñstwa ich uczestników. Powy¿sze 
zadanie nie obejmuje organizacji do¿ynek.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 5.000 z³.

6) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj¹cych bez pracy i zagro¿onych 
zwolnieniem z pracy:
a) PROWADZENIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI. 

Przedmiotem konkursu jest ogó³ dzia³añ, maj¹cych na celu prowadzenie gminnego centrum informacji jako placówki, 
stanowi¹cej wa¿ne uzupe³nienie wiedzy o rynku pracy, pomocnej zarówno osobom poszukuj¹cym pracy, jak i pracodawcom, 
chc¹cym zatrudniæ pracowników. 
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 15.000 z³.

7) w zakresie dzia³alnoœci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspó³pracy miêdzy 
spo³eczeñstwami:
a) PROWADZENIE WSPÓ£PRACY PARTNERSKIEJ OSTRZESZÓW – STUHR 

Przedmiotem konkursu jest organizacja kontaktów i wspó³pracy partnerskiej miêdzy spo³ecznoœciami partnerskich samorz¹dów 
Ostrzeszów – Stuhr (Niemcy), popularyzacja i promocja tej wspó³pracy oraz organizacja imprez w jej ramach, ze szczególnym 
uwzglêdnieniem tematyki integracji europejskiej.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 15.000 z³.

8) w zakresie ekologii i ochrony zwierz¹t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:     
a) DZIA£ALNOŒÆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZ¥T ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Przedmiotem konkursu s¹ zamierzenia, maj¹ce na celu prowadzenie ww. dzia³alnoœci na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
ukierunkowane na ochronê przyrody, promuj¹ce zachowania proekologiczne.
Proponowana wysokoœæ ³¹cznej kwoty dotacji (brutto) wynosi 2.500 z³.

2. Termin i warunki realizacji zadania:
1) realizacja zadañ nastêpuje w terminie do koñca 2012 r.
2) o udzielenie dotacji mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póŸn. zm.), prowadz¹ce 
dzia³alnoœæ statutow¹ w dziedzinie objêtej konkursem,

3) dwie lub wiêcej organizacje pozarz¹dowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przywo³anej wy¿ej ustawy dzia³aj¹ce wspólnie 
mog¹ z³o¿yæ ofertê wspóln¹.

3. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póŸn. zm.), po podpisaniu stosownych umów z wy³onionymi oferentami.

4. Termin sk³adania ofert:
1) oferty nale¿y sk³adaæ w terminie do 28 paŸdziernika 2011 r. w sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urz¹d 

Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pok. 19, I piêtro) lub przes³aæ poczt¹ na adres: Urz¹d Miasta i Gminy w Ostrzeszowie                   
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów,

2) oferta musi byæ z³o¿ona na formularzu wniosku zgodnym z za³¹cznikiem nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej   
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

3) wniosek (orygina³) musi byæ dostarczony lub przes³any w zamkniêtej kopercie, na której nale¿y umieœciæ nazwê podmiotu 
ubiegaj¹cego siê o dotacjê oraz nazwê realizowanego zadania,

4) kluby upowszechniaj¹ce sport szkolny i uczniowskie kluby sportowe, dzia³aj¹ce przy szko³ach, których organem prowadz¹cym jest
Miasto i Gmina Ostrzeszów sk³adaj¹ swoje pisemne propozycje w zakresie dotacji Zarz¹dowi Miejsko – Gminnego Szkolnego 
Zwi¹zku Sportowego, celem opracowania i z³o¿enia przez w/w organizacjê jednolitej oferty dotycz¹cej sportu szkolnego.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1) lista podmiotów ubiegaj¹cych siê o dotacje zostanie umieszczona na tablicy og³oszeniowej w Urzêdzie Miasta i Gminy oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dzia³: Inne informacje/Organizacje pozarz¹dowe) niezw³ocznie 
po up³ywie terminu sk³adania ofert,

2) decyzjê o wyborze podmiotów, które uzyskaj¹ dotacjê oraz o wysokoœci dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów 
po zasiêgniêciu opinii Komisji Konkursowej w terminie do 14 dni od up³ywu terminu sk³adania ofert. Sk³ad i regulamin 
pracy Komisji Konkursowej okreœla zarz¹dzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów (dzia³: Inne informacje/Organizacje pozarz¹dowe),

3) ostateczne rozstrzygniêcie konkursu na realizacjê zadania „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I M£ODZIE¯Y” po którym 
podpisana zostanie umowa o realizacjê zadania nast¹pi po dokonaniu przez Komisjê Oceniaj¹c¹ szczegó³owej analizy kart 
zg³oszeniowych uczestników danej formy zorganizowanego wypoczynku, w terminie nie póŸniejszym ni¿ 1 lipca 2012 r.

4) podpisanie umowy o realizacjê zadania nastêpuje po og³oszeniu wyników konkursu, o którym mowa w pkt 6 niniejszego og³oszenia, 
jak równie¿ po spe³nieniu innych, okreœlonych przez Burmistrza warunków, w szczególnoœci prawid³owego rozliczenia dotacji za 
rok ubieg³y,

5) przy wyborze ofert stosowane bêd¹ w szczególnoœci nastêpuj¹ce kryteria:
a) mo¿liwoœci realizacji zadania, 
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, ze szczególnym uwzglêdnieniem – w przypadku konkursu „ORGANIZACJA 

WYPOCZYNKU DZIECI I M£ODZIE¯Y” – kosztu 1 osobodnia, 
c) jakoœæ zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie bêdzie realizowane, 
d) planowany udzia³ œrodków finansowych w³asnych lub œrodków pochodz¹cych z innych Ÿróde³ na realizacjê zadania,
e) planowany wk³ad rzeczowy, osobowy, w tym œwiadczenia wolontariuszy i pracê spo³eczn¹ cz³onków,
f) dotychczasow¹ realizacjê zleconych zadañ publicznych, w tym rzetelnoœæ, terminowoœæ oraz sposób rozliczenia otrzymanych na

ten cel œrodków,
g) efekty dotychczasowej dzia³alnoœci.

6) zastrzega siê mo¿liwoœæ zmiany wysokoœci dotacji podanej w og³oszeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do 
z³o¿onej oferty, jak równie¿ mo¿liwoœæ: odwo³ania konkursu bez podania przyczyny, przesuniêcia terminu sk³adania ofert oraz 
zmiany terminu rozpoczêcia i zakoñczenia postêpowania konkursowego. W przypadku zaistnienia koniecznoœci zmniejszenia 
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie bêd¹ oni zwi¹zani z³o¿onymi ofertami.

6. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu og³asza siê poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikacjê 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dzia³: Inne informacje / Organizacje pozarz¹dowe) w terminie do 7 dni
od daty uchwalenia bud¿etu miasta i gminy na 2012 rok. Wyniki konkursu na realizacjê zadania „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU 
DZIECI I M£ODZIE¯Y” og³asza siê w terminie 7 dni od ostatecznego rozstrzygniêcia konkursu, o którym mowa w ust. 5, 
pkt 3 niniejszego og³oszenia.

7. Koszty zadañ w roku 2010 i 2011: 
W latach 2010 i 2011 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekaza³a na realizacjê zadañ o podobnym charakterze odpowiednio:

1) dla zadania „DZIA£ANIA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH”   
w 2010 r. – dotacji nie udzielono, w 2011 r. – 2.200 z³,

2) dla zadania „DZIA£ANIA NA RZECZ OSÓB PO MASTEKTOMII”   
w 2010 r. – 3.000 z³, w 2011 r. – 3.000 z³,

3) dla zadania „DZIA£ANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH”   
w 2010 r. – 5.500 z³, w 2011 r. – 5.500 z³,

4) dla zadania „ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I M£ODZIE¯Y”   
w 2010 r. – 29.200 z³, w 2011 r. – 28.000 z³,

5) dla zadania „POPULARYZACJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ I TATERNICTWA”   
w 2010 r. – 1.000 z³, w 2011 r. – 1.000 z³,

6) dla zadania „UPOWSZECHNIANIE SPORTU SZKOLNEGO”   
w 2010 r. – 77.000 z³, w 2011 r. – 78.000 z³,

7) dla zadania „ORGANIZACJA CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO”   
w 2010 r. – 14.000 z³, w 2011 r. – 14.000 z³,

8) dla zadania „PODNOSZENIE SPRAWNOŒCI FIZYCZNEJ SPO£ECZEÑSTWAI  POPULARYZACJA SPORTU REKREACYJNEGO” 
w 2010 r. - 22.800 z³, w 2011 r. - 23.000 z³,

9) dla zadania „UPOWSZECHNIANIE TENISA STO£OWEGO”   
w 2010 r. – 14.000 z³, w 2011 r. – 12.500 z³,

10) dla zadania „UPOWSZECHNIANIE LEKKOATLETYKI”   
w 2010 r. – dotacji nie udzielono, w 2011 r. – 10.000 z³,

11) dla zadania „UPOWSZECHNIANIE PI£KI NO¯NEJ”   
w 2010 r. – 89.700 z³, w 2011 r. – 114.700 z³,

12) dla zadania „ORGANIZACJA XII EDYCJI KONKURSU PIANISTYCZNEGO „CHOPIN DLA NAJM£ODSZYCH” w 2010 r. – 10.000 z³, 
w 2011 r. – zadanie nie by³o realizowane,

13) dla zadania „DZIA£ANIA NA RZECZ PIELÊGNOWANIA I UMACNIANIA REGIONALIZMU”   
w 2010 r. – zadanie nie by³o og³oszone, w 2011 r. – 5.000 z³,

14) dla zadania „ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH DLA SPO£E-CZEÑSTWA” w 2010 r. – 5.700 z³, 
w 2011 r. – 5.000 z³,

15) dla zadania „PROWADZENIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI”   
w 2010 r. – 15.000 z³, w 2011 r. – 15.000 z³,

16) dla zadania „PROWADZENIE WSPÓ£PRACY PARTNERSKIEJ OSTRZESZÓW – STUHR”   
w 2010 r. – 15.000 z³, w 2011 r. – 15.000 z³,

17) dla zadania „DZIA£ALNOŒÆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZ¥T ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO” 
w 2010 r. – 1.500 z³, w 2011 r. – 2.500 z³.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, mo¿na uzyskaæ pod wskazanym
wy¿ej adresem, b¹dŸ w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dzia³: Inne informacje/Organizacje pozarz¹dowe).
Ponadto osob¹ upowa¿nion¹ do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, tel. /62/ 732-06-07.

O G £ O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie 

(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póŸn. zm.) 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
og³asza otwarty konkurs ofert

na realizacjê w 2012 roku zadañ publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z bud¿etu).


