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Redagowane na zlecenie
Burmistrza Miasta i Gminy

Ostrzeszów
przez Wydział Organizacyjny

UMiG Ostrzeszów

Włodzimierz Piekarczyk
Wojciech Bąk
tel.732-06-08

org@ostrzeszow.info.pl

Miasta i Gminy
Ostrzeszów

nr 266

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ostrzeszowie otrzymał I ratę 
dotacji na realizację programu złagodzenia 
skutków suszy (Dz. U. Nr 155, poz.1109) w wy-
sokości 256.475 zł.

Niezwłocznie przystępujemy do przygo-
towywania decyzji oraz list wypłat należnych 
Państwu świadczeń. Jednocześnie z uwagi na 
niepełną kwotę dotacji (oczekiwanie na II ratę) 
przyjęliśmy do realizacji zasadę alfabetycznej 
kolejności wypłat wg SOŁECTW: 1. Bledzia-
nów,2. Jesiona,3. Kochłowy,4. Korpysy,5. Ko-
towskie,6. Kozły,7. Kuźniki,8. Marydół,9. Myje,10. 
Niedźwiedź,11. Olszyna,12. Ostrzeszów (rolnicy 
zamieszkujący teren Miasta Ostrzeszów),13. 
Pustkowie Południe,14. Pustkowie Północ,15. 
Rogaszyce,16. Rojów,17. Siedlików,18. Szklarka 
Myślniewska,19. Szklarka Przygodzicka,20. Tu-
rze,21. Zajączki.

Wypłaty i realizacja świadczeń będzie 
kontynuowana do wyczerpania środków I raty 
otrzymanej kwoty z Urzędu Wojewódzkiego. 
O datach kolejnych wypłat będziemy informo-
wać za pośrednictwem Sołtysów oraz w gablo-
tach informacyjnych (w ramach możliwości na 
łamach tygodnika „Czas Ostrzeszowski”).

Zapotrzebowanie na II ratę przesłane do 
WUW. Poznań opiewa na kwotę 105.000 zł. Łącz-
ny koszt realizacji programu łagodzenia skut-
ków suszy na terenie Mig Ostrzeszów stanowi 
kwotę 361.475 zł.

Bliższych informacji udzielamy pod nr tele-
fonu (062) 7320667 oraz (062) 7320635. e-mail: 
mgops@ostrzeszow.info.pl

Kierownik M-GOPS

w sprawie wznowienia 
przyjmowania przez przyjmowania 
przez Biura powiatowe wniosków 
z tytułu „Wspieranie gospodarstw 

niskotowarowych” 

W związku z analizą wydatkowania środków 
finansowych oraz powstałymi oszczędnościami 
informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa z dniem 6 listopada 2006 r. 
wznawia przyjmowanie wniosków o pomoc fi-
nansową na działanie Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych w ramach Planu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wnio-
ski będą przyjmowane do dnia podjęcia przez 
Prezesa Agencji decyzji o wstrzymaniu przyjmo-
wania wniosków, ze względu na wyczerpanie 
limitu środków w ramach PROW 2004-2006.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR
/-/Robert Pustkowski

Komunikat 
ARiMR

UWAGA
Rolnicy z Terenu Miasta 

i Gminy Ostrzeszów

zlecanych do realizacji w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) 
oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie za-
twierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

Nazwa zadania
Forma realizacji 

(wspieranie lub powierzanie)

Działania na rzecz osób niewidomych. wspieranie

Działania na rzecz osób po mastektomii. wspieranie

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. wspieranie

Popularyzacja turystyki górskiej i taternictwa. wspieranie

Organizacja Crossu Ostrzeszowskiego. wspieranie

Upowszechnianie sportu szkolnego. wspieranie

Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa i popularyzacja 
sportu rekreacyjnego.

wspieranie

Upowszechnianie tenisa stołowego. wspieranie

Upowszechnianie lekkoatletyki. wspieranie

Upowszechnianie piłki nożnej. wspieranie

Organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych dla społeczeństwa. wspieranie

Działania na rzecz pielęgnowania i umacniania regionalizmu. wspieranie

Działalność na rzecz osób starszych. wspieranie

Prowadzenie współpracy partnerskiej Ostrzeszów – Stuhr. wspieranie

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami. wspieranie

Termin składania ofert: do 29 listopada 2006 r.
Oferty należy złożyć w sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 

w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów. Sposób składania ofert jest określony w ogłoszeniach o konkur-
sie, które zostały zamieszczone w:

1. Prasie lokalnej („Informacje Samorządowe”),
2. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”),
3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (tablica na I piętrze, obok pok.22).

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza 
Miasta i Gminy Ostrzeszów z dnia 31 października 2006 roku
w sprawie: treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na wsparcierealizacji zadań 
publicznych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządza się, 
co następuje:

§ 1
Zatwierdza się treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację w 2007 r. zadań publicz-

nych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów w brzmieniu stanowiącym następujące załączniki do 
niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadania:
1) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH
2) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PO MASTEKTOMII

3. Załącznik nr 2 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadań:
1) ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
2) POPULARYZACJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ I TATERNICTWA

4. Załącznik nr 3 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadań:
1) ORGANIZACJA CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO
2) UPOWSZECHNIANIE SPORTU SZKOLNEGO
3) PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA I POPULARYZACJA SPORTU REKREACYJNEGO
4) UPOWSZECHNIANIE TENISA STOŁOWEGO
5) UPOWSZECHNIANIE LEKKOATLETYKI
6) UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ

5. Załącznik nr 4 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadania:
1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH DLA SPOŁECZEŃSTWA
2) DZIAŁANIA NA RZECZ PIELĘGNOWANIA I UMACNIANIA REGIONALIZMU

6. Załącznik nr 5 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadania:
1) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

7. Załącznik nr 6 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadania:
1) PROWADZENIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ OSTRZESZÓW – STUHR (NIEMCY)

8. Załącznik nr 7 – treść ogłoszenia o konkursie dotyczącym wsparcia zadania:
1) OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

§ 2
Ogłoszenia otwartych konkursów ofert zamieszcza się z co najmniej trzydziestodniowym wy-

przedzeniem w:
1. Prasie lokalnej („Informacje Samorządowe”)
2. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów
3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej 
Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych w zakresie 

ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udziele-
niem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadania:
1) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMCH
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie ogółu działań, mających na celu pomoc osobom nie-

widomych, zarówno w zakresie edukacji zdrowotnej, jak również organizowania dla nich różnych 
form wypoczynku.

2) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PO MASTEKTOMII
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie ogółu działań, mających na celu pomoc osobom po 

mastektomii, w szczególności profilaktyka oraz edukacja zdrowotna.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację powyższych zadań Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieli wsparcia finansowego w po-
staci dotacji. Proponowana wysokość dotacji (brutto) wynosi:

1) w przypadku działań na rzecz osób niewidomych – 2.100 zł,
2) w przypadku działań na rzecz osób po mastektomii – 2.700 zł.

3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń w UMiG w Ostrze-
szowie (ul. Zamkowa 31) wywieszony został 
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. 
U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.) wykaz 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprze-
daży – położonego w Ostrzeszowie na Osiedlu 
Zamkowym 3B/5.

Przedmiotowy lokal jest zamieszkały przez 
najemcę.

Informacja – pok.26 (I piętro) tel. (062) 732 06 22

Burmistrz Miasta i Gminy
dr inż. Stanisław Wabnic

OGŁOSZENIE

Wykaz zadań publicznych 
Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2007 r.

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), prowadzące 
działalność statutową w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Terminy realizacji zadania:

Realizacja zadań następuje w terminie do końca 2007 r.
5. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/303/2006 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w sekretaria-
cie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy w Ostrze-
szowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamknię-
tej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz z adnotacją:

a) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1: pomoc 
niewidomym,

b) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2: mastek-
tomia.

4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpa-
trywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa 
zarządzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, po którym podpisana 
zostanie umowa o realizację zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty 
uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2006 rok.

4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
– udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
– możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
– wartość merytoryczna oferty
– doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
– efekty dotychczasowej działalności.
5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-

szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
9. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W latach 2005 i 2006 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała na realiza-
cję zadań o podobnym charakterze odpowiednio:

1) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1:
w 2005 r. – 2.000 zł,
w 2006 r. – 2.100 zł.
2) zadanie, wymienione w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2 nie było w 2005 r. 

dofinansowane (wielkość środków zaplanowanych na jego realizację wy-
niosła 2.000 zł), zaś w 2006 r. przeznaczono na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 2.700 zł.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór 
umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrze-
szów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnioną 
do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Załącznik Nr 2
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta 
i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań 
publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci 

i młodzieży wraz z udzieleniem wsparcia
finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadania:
1) ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY
Przedmiotem konkursu jest organizacja różnorodnych form letniego 

wypoczynku, adresowanych dla możliwie jak największej ilości dzieci 
i młodzieży.

2) POPULARYZACJA TURYSTYKI GÓRSKIEJ I TATERNICTWA
Przedmiotem konkursu jest popularyzacja turystyki górskiej oraz 

taternictwa, w tym organizowanie różnorodnych form czynnego wypo-
czynku.
2. Wysokość środków publicznych:

Na realizację powyższych zadań Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieli 
wsparcia finansowego w postaci dotacji. Proponowana wysokość dotacji 
(brutto) wynosi:

1) w przypadku organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – 21.800 zł 
łącznie,

2) w przypadku popularyzacji turystyki górskiej i taternictwa 
– 1.000 zł.
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, 
poz.873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie krajo-
znawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Termin realizacji zadania:

1) realizacja zadania o którym mowa w ust.1, pkt 1 ogłoszenia następu-
je w 2007 r. w okresie ferii letnich.

2) realizacja zadania o którym mowa w ust.1, pkt 2 ogłoszenia następu-
je w terminie do końca 2007 r.
5. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady 
Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia 
programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w se-
kretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów. Ponadto 
oferty składane w konkursie na organizację wypoczynku dzieci i młodzie-
ży winny być uzupełnione o karty zgłoszeniowe uczestników danej formy 
zorganizowanego wypoczynku, które należy przedłożyć w terminie do 20 
czerwca 2007 r.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamknię-
tej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz z adnotacją:

a) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1: organizacja 
wypoczynku,

b) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2: turystyka 
górska

4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpa-
trywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po za-
sięgnięciu opinii Komisji Oceniającej. Skład i regulamin pracy Komisji 
Oceniającej określa zarządzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu na organizację wypo-
czynku dzieci i młodzieży po którym podpisana zostanie umowa 
o realizację zadania nastąpi po dokonaniu przez Komisję Oceniającą 
szczegółowej analizy kart zgłoszeniowych uczestników danej formy 
zorganizowanego wypoczynku, w terminie nie późniejszym niż 5 
lipca 2007 r.  

4) w przypadku konkursu na popularyzację turystyki górskiej i ta-
ternictwa decyzja o której mowa w ust.7, pkt 2 ogłoszenia podejmowana 
jest w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Ostateczne roz-
strzygnięcie konkursu, po którym podpisana zostanie umowa o realizację 
zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty uchwalenia budżetu miasta 
i gminy na 2007 rok.

5) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
– udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, ze szczegól-

nym uwzględnieniem – w przypadku zorganizowanej formy wypoczynku 
– kosztu 1 osobodnia,

– możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadro-
we, rzeczowe)

– wartość merytoryczna oferty
– doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
– efekty dotychczasowej działalności.

6) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-
szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 i pkt 4 niniejszego ogłoszenia.
9. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W latach 2005 i 2006 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała na realiza-
cję zadań o podobnym charakterze odpowiednio:

1) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1:
w 2005 r. – 21.000 zł (wypoczynek letni),
w 2006 r. – 21.800 zł (wypoczynek letni).
2) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2:
w 2005 r. – 1.000 zł,
w 2006 r. – 1.000 zł.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór 

umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrze-
szów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnioną 
do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Załącznik Nr 3
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta 
i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:
1) ORGANIZACJA CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO – proponowana 

wysokość dotacji (brutto): 12.000 zł.
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i organizacja Cros-

su Ostrzeszowskiego jako imprezy o charakterze otwartym, dostępnej 
mieszkańcom miasta i gminy, w szczególności dzieciom i młodzieży.
2) UPOWSZECHNIANIE SPORTU SZKOLNEGO – proponowana wyso-
kość dotacji (brutto): 74.500 zł.

Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i spor-
tu wśród dzieci i młodzieży szkolnej przez szkolny związek sportowy oraz 
działalność uczniowskich klubów sportowych (UKS- ów), które uczestni-
czą w rozgrywkach związkowych.

3) PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZEŃSTWA 
I POPULARYZACJA SPORTU REKREACYJNEGO – proponowana wyso-
kość łącznej kwoty dotacji (brutto): 6.900 zł.

Przedmiotem konkursu jest popularyzacja sportu rekreacyjnego 
organizowanego dla zarówno dla ogółu mieszkańców, jak również lokal-
nych społeczności, krzewienie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności 
fizycznej społeczeństwa.

4) UPOWSZECHNIANIE TENISA STOŁOWEGO – proponowana wyso-
kość łącznej kwoty dotacji (brutto): 7.500 zł.

5) UPOWSZECHNIANIE LEKKOATLETYKI – proponowana wysokość 
łącznej kwoty dotacji (brutto): 12.400 zł.

6) UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ – proponowana wysokość 
łącznej kwoty dotacji (brutto): 80.000 zł.

Przedmiotem konkursów jest popularyzacja sportu wyczynowego 
na terenie miasta i gminy poprzez organizowanie zawodów sportowych 
przez kluby uczestniczące w rozgrywkach ligowych różnych kategorii wie-
kowych w piłce nożnej, lekkiej atletyce i tenisie stołowym.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, 
poz.873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie upo-



6 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 15.11.2006 7„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.15.11.2006

wszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania następuje w terminie do końca 2007 r.
4. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/303/2006 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
5. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w se-
kretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamknię-
tej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz z adnotacją:

a) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1: 
Cross Ostrzeszowski,

b) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2: 
sport szkolny,

c) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 3: 
rekreacja

d) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 4: 
tenis stołowy

e) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 5: 
lekka atletyka

f) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 6: 
piłka nożna

4) UKS-y działające przy szkołach, których organem prowadzącym jest 
Miasto i Gmina Ostrzeszów składają swoje pisemne propozycje w zakresie 
dotacji Zarządowi Miejsko – Gminnemu Szkolnego Związku Sportowego, 
celem opracowania i złożenia przez w/w organizację jednolitej oferty do-
tyczącej sportu szkolnego.

5) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpa-
trywane.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa 
zarządzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, po którym podpisana 
zostanie umowa o realizację zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty 
uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok.

4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
– udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
– możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadro-

we, rzeczowe)
– wartość merytoryczna oferty
– doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
– efekty dotychczasowej działalności, osiągnięcia sportowe.

5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-
szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
7. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
8. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W latach 2005 i 2006 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała na realiza-
cję zadań o podobnym charakterze odpowiednio:

1) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1:
w 2005 r. – 12.000 zł,
w 2006 r. – 12.000 zł,

2) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2:
w 2005 r. –– 71.000 zł,
w 2006 r. – 74.500 zł,

3) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 3:
w 2005 r. – 5.500 zł,
w 2006 r. – 6.900 zł,

4) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 4:
w 2005 r. – 5.000 zł,
w 2006 r. – 7.500 zł,

5) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 5:
w 2005 r. – 12.000 zł,
w 2006 r. – 12.400 zł,

6) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 6:
w 2005 r. – 59.500 zł,
w 2006 r. – 63.000 zł.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór 
umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrze-
szów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnioną 
do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Załącznik Nr 4
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta 
i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań 

publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji wraz 
z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:
1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH DLA 

SPOŁECZEŃSTWA – proponowana wysokość łącznej kwoty dotacji (brut-
to): 3.000 zł.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji oraz organizacja 
imprez kulturalno – rozrywkowych o charakterze otwartym, adresowa-
nych do ogółu mieszkańców, z zapewnieniem niezbędnych wymogów, 
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ich uczestników. Powyższe 
zadanie nie obejmuje organizacji dożynek.

2) DZIAŁANIA NA RZECZ PIELĘGNOWANIA I UMACNIANIA REGIO-
NALIZMU – proponowana wysokość dotacji (brutto): 1.000 zł.

Przedmiotem konkursu są działania, mające na celu pielęgnowanie 
tradycji i dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego regionu, upowszech-
nianie jego wizerunku, aktywizację społeczno – kulturalną mieszkańców 

poprzez organizowanie różnorodnych zamierzeń, m.in. spotkań tema-
tycznych, imprez, opracowywanie i edycję publikacji.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, 
poz.873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie kultu-
ry, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.
3. Terminy realizacji zadań:

Realizacja zadań następuje w terminie do końca 2007 r.
4. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/303/2006 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
5. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w se-
kretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamknię-
tej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz z adnotacją:

a) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 1: 
– imprezy kulturalne,

b) w przypadku zadania, wymienionego w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2: 
– regionalizm.

4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpa-
trywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 

na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa zarzą-
dzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, po którym podpisana zostanie 
umowa o realizację zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty uchwalenia 
budżetu miasta i gminy na 2007 rok.

4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, 

rzeczowe)
wartość merytoryczna oferty
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
efekty dotychczasowej działalności.
5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-

szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
9. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W latach 2005 i 2006 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała na realiza-
cję zadań o podobnym charakterze odpowiednio:

w 2005 r. – 5.000 zł (organizacja festynu: Letnia Biesiada Folkloru),
w 2006 r. – 1.500 zł (organizacja festynu 3. Majowego oraz festynu 

z okazji Dnia Dziecka),
2) zadanie wymienione w ogłoszeniu w ust.1, pkt 2 w 2005 r. nie było 

dofinansowane w formie dotacji, zaś na jego realizację w 2006 r. przewi-
dziano środki w wysokości 1.000 zł.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, 
wzór umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym 
wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upo-
ważnioną do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy 
Ostrzeszów, tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
Załącznik Nr 5

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta 
i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań pu-
blicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych wraz z udzieleniem 
wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadania:
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH.
Przedmiotem konkursu jest ogół działań związanych z aktywizacją 

społeczną osób starszych i stymulowanie ich rozwoju osobowego, psy-
chicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności eduka-
cyjnej i włączanie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, 
twórczej i krajoznawczo – turystycznej oraz propagowanie aktywnego 
trybu życia.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację za-
dania:

Na realizację powyższego zadania Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieli 
wsparcia finansowego w postaci dotacji. Proponowana wysokość łącznej 
kwoty dotacji (brutto) wynosi 3.500 zł.
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 
96, poz.873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową na rzecz osób 
starszych.
4. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania następuje w terminie do końca 2007 r.
5. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/303/2006 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w se-
kretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamknię-
tej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz z adnotacją: działalność na rzecz osób starszych.

4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpa-
trywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa zarzą-
dzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Mia-
sta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, po którym podpisana 
zostanie umowa o realizację zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty 
uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok.

4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
– udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
– możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadro-

we, rzeczowe)
– wartość merytoryczna oferty
– doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
– efekty dotychczasowej działalności.

5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-
szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
9. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W 2005 r. Miasto i Gmina Ostrzeszów nie dofinansowywało w formie 
dotacji zadań o podobnym charakterze, zaś w 2006 r. udzieliło dotacji 
w wysokości 2.500 zł na realizację zadania: „Działalność na rzecz rozwoju 
wiedzy i osobowości osób starszych”.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór 
umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrze-
szów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnioną 
do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Załącznik Nr 6
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta 
i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań 

publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami wraz 

z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadania:
PROWADZENIE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ OSTRZESZÓW 

– STUHR (NIEMCY)
Przedmiotem konkursu jest organizacja kontaktów i współpracy part-

nerskiej między społecznościami partnerskich samorządów Ostrzeszów 
– Stuhr (Niemcy), popularyzacja i promocja tej współpracy oraz organi-
zacja imprez w jej ramach, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 
integracji europejskiej.
2. Wysokość środków publicznych:

Na realizację powyższego zadania Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieli 
wsparcia finansowego w postaci dotacji. Proponowana wysokość dotacji 
(brutto) wynosi 13.300 zł.
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, 
poz.873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie działań 
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami.
4. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania następuje w terminie do końca 2007 r.
5. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/303/2006 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w se-
kretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamkniętej 
kopercie, na

której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację 
wraz z adnotacją: współpraca partnerska.

4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie będą rozpa-
trywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa 
zarządzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, po którym podpisana 
zostanie umowa o realizację zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty 

uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok.
4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:

– udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
– możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadro-

we, rzeczowe)
– wartość merytoryczna oferty
– doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
– efekty dotychczasowej działalności.

5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-
szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
9. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W latach 2005 i 2006 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała na realiza-
cję zadań o podobnym charakterze odpowiednio:

w 2005 r. – 10.000 zł,
w 2006 r. – 10.300 zł.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór 

umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrze-
szów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnioną 
do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Załącznik Nr 7
OGŁOSZENIE

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm.) oraz uchwały XXXVII/303/2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 
czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia programu współpracy Miasta 
i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2007 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań 

publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem 

wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)

1. Rodzaj zadania:
OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
Przedmiotem konkursu są działania, związane z zapewnieniem opie-

ki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniem akcji wyłapywania 
bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.
2. Wysokość środków publicznych:

Na realizację powyższego zadania Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieli 
wsparcia finansowego w postaci dotacji. Proponowana wysokość dotacji 
(brutto) wynosi 9.000 zł.
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, 
poz.873 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie ekolo-
gii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
4. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania następuje w terminie do końca 2007 r.
5. Zasady przyznania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(j.t. Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/303/2006 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2007 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:

1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2006 r. w se-
kretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd Miasta i Gminy 
w Ostrzeszowie, pok.19, I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Mia-
sta i Gminy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31,63-500 Ostrzeszów.

2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzo-
ru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).

3) wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany w zamknię-
tej kopercie, na której należy umieścić nazwę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz z adnotacją: ochrona zwierząt.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie umieszczona 
na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wy-
sokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasię-
gnięciu opinii Komisji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa 
zarządzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”).

3) ostateczne rozstrzygnięcie konkursu, po którym podpisana 
zostanie umowa o realizację zadania nastąpi w terminie 7 dni od daty 
uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2007 rok.

4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
– udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania
– możliwości realizacji zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rzeczowe)
– wartość merytoryczna oferty
– doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze
– efekty dotychczasowej działalności.

5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji podanej w ogło-
szeniu konkursowym i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej 
oferty, jak również możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku zaistnienia ko-
nieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez 
oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od ostatecznego rozstrzygnięcia 
konkursu, o którym mowa w ust.7, pkt 3 niniejszego ogłoszenia.
9. Koszty zadań w roku 2005 i 2006:

W latach 2005 i 2006 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała na realiza-
cję zadań o podobnym charakterze odpowiednio:

w 2005 r. – 9.000 zł,
w 2006 r. – 9.000 zł.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosków, wzór 

umowy, formularz sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrze-
szów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnioną 
do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
tel./062/732-06-07.

/-/Stanisław WABNIC
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów


