
6 „Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej. 07.11.2007
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nr 284

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW NA 2008 R.
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 VIII/55/2007 

Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia programu współ-
pracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Nazwa zadania Forma reali-
zacji (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

Organizacja X edycji Konkursu Pianistycznego „Chopin dla 
najmłodszych”.

wspieranie

Działalność na rzecz osób starszych. wspieranie

Prowadzenie współpracy partnerskiej Ostrzeszów – Stuhr. wspieranie

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami. wspieranie

Upowszechnianie pszczelarstwa, wędkarstwa i hodowli gołębi 
pocztowych.

wspieranie

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przewlekle 
i nieuleczalnie chorych.

wspieranie

Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji. wspieranie

Termin składania ofert: do 29 listopada 2007r.
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 konkursie, 
które zostały zamieszczone w: 
  1. Prasie lokalnej („Informacje Samorządowe”),
  2. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄ-
DOWE”),
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (tablica na I piętrze, obok pok. 22).

                                                                  

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 VIII/55/2007 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007 r. w spra-
wie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku 
zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z 
udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
1. Rodzaj zadania:
   1) DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMCH Przedmio-
tem konkursu jest prowadzenie ogółu działań, mających 
na celu pomoc osobom niewidomym i słabo widzącym, 
w szczególności profilaktyka, edukacja zdrowotna oraz 
zapewnienie poczucia integracji ze społeczeństwem. 
   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 finansowe-
go w postaci 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 konkur-
sie:
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje poza-
rządowe 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 
ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i 
słabo widzących oraz po mastektomii.
4. Terminy realizacji zadania: Realizacja zadań nastę-
puje w terminie do końca 2008r.
5. Zasady przyznania dotacji: 
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami usta-
wy 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 VIII/55/2007 Rady Miejskiej 
Ostrzeszów z dnia 31 maja            2007r. w sprawie zatwier-
dzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnio-
nymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008 rok, po podpi-
saniu stosownych umów  z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:
    1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 
2007r. w sekretariacie Burmistrza  Miasta i Gminy Ostrze-
szów (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.
    2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.  w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicz-

nego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
    3)  wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub prze-
słany w zamkniętej 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: mastektomia.
   4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie 
będą rozpatrywane.
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 POZARZĄDO-
WE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
    2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dota-
cję oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Ostrzeszów po zasięgnięciu opinii Komisji Oce-
niającej 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) podpisanie umowy o realizację zadania następuje po 
ogłoszeniu wyników konkursu, 
o którym mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia, jak rów-
nież po spełnieniu innych, określonych przez Burmistrza 
warunków, w szczególności prawidłowego rozliczenia 
dotacji za rok ubiegły.
    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 ofer-
tydoświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym 
charakterze efekty dotychczasowej działalności.
    5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji 
podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji 
zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również 
możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu 
rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 
W przypadku zaistnienia konieczności 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 ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDO-
WE”) w terminie do 7 dni od daty uchwalenia budżetu 
miasta i gminy na 2008 rok.
9. Koszty zadań w roku 2006 i 2007: 
W latach 2006 i 2007 Miasto i Gmina Ostrzeszów prze-
kazała na realizację zadań o podobnym charakterze 
odpowiednio:
    1) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 1, pkt 
1: w 2006r. – 2.100 zł, w 2007 r. – 2.100 zł

    2) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 1, pkt 
2: w 2006r. – 2.700 zł, w 2007 r. – 2.700 zł.

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

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 VIII/55/2007 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007 r. w spra-
wie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2008 rok
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2008 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 gór-
skiej oraz taternictwa, w tym organizowanie różnorodnych 
form czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2. Wysokość środków publicznych: Na realizację powyż-
szych zadań Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieli wsparcia 
finansowego w postaci dotacji. Proponowana wysokość 
dotacji (brutto) wynosi:
   1) w przypadku organizacji wypoczynku dzieci i młodzie-
ży – 21.800 zł łącznie,
   2) w przypadku popularyzacji turystyki górskiej i tater-
nictwa – 1.000 zł.
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:O 
udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe 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.), pro-
wadzące działalność statutową w zakresie krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Termin realizacji zadania:
   1) realizacja zadania o którym mowa w ust. 1, pkt 1 ogło-
szenia następuje w 2008r. w okresie ferii letnich. 
   2) realizacja zadania o którym mowa w ust. 1, pkt 2 ogło-
szenia następuje w terminie do końca 2008r.
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 VIII/55/2007 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007r. w sprawie 
zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2008 rok, po podpisaniu stosownych 
umów z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:
   1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2007r. 
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 Ostrze-
szowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów. Ponadto oferty 
składane w konkursie na organizację wypoczynku dzieci i 
młodzieży winny być uzupełnione o karty zgłoszeniowe 
uczestników danej formy zorganizowanego wypoczynku, 
które należy przedłożyć w terminie do 20 czerwca 2008r.

   2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w 
sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru 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: 
   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 rozpatrywane.
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 POZARZĄDO-
WE”) niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
   2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację 
oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i 
Gminy Ostrzeszów po zasięgnięciu opinii Komisji Ocenia-
jącej. 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 
wypoczynku dzieci i młodzieży po którym podpisana 
zostanie umowa o realizację zadania nastąpi po dokona-
niu przez Komisję Oceniającą szczegółowej analizy kart 
zgłoszeniowych uczestników danej formy zorganizowa-
nego wypoczynku, w terminie nie późniejszym niż 4 lipca 
2008r.             
   4) w przypadku konkursu na popularyzację turystyki 
górskiej i taternictwa decyzja o której mowa w ust. 7, pkt 2 
ogłoszenia podejmowana jest w terminie 14 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
   5) podpisanie umowy o realizację zadania następuje po 
ogłoszeniu wyników konkursu, o którym mowa w pkt 8 ni-
niejszego ogłoszenia, jak również po spełnieniu innych,o-
kreślonych przez Burmistrza warunków, w szczególności 
prawidłowego rozliczenia dotacji za rok ubiegły.
   6) przy wyborze ofert stosowane będą następujące 
kryteria: udział środków publicznych przeznaczonych 
na realizację zadania przedstawiona kalkulacja kosztów 
realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem – w 
przypadku zorganizowanej formy wypoczynku – kosztu 
1 osobodnia, możliwości realizacji zadania przez wniosku-
jącego (zasoby kadrowe, rzeczowe) wartość merytoryczna 
oferty doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podob-
nym charakterze efekty dotychczasowej działalności.
   7) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji 
podanej w ogłoszeniu  konkursowym i zakresu realizacji 
zadania w stosunku do złożonej oferty, jak również 
możliwość: odwołania konkursu bez podania przyczyny, 
przesunięcia terminu  składania ofert oraz zmiany terminu 
rozpoczęcia i zakończenia postępowania   konkursowego. 
W przypadku zaistnienia konieczności 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 ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 
i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDO-
WE”):
   1) w przypadku konkursu na organizację wypoczynku 
dzieci i młodzieży w terminie 7 dni od ostatecznego 
rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 7, pkt 3 
niniejszego ogłoszenia,
   2) w przypadku konkursu na popularyzację turystyki 
górskiej i taternictwa w terminie 7 dni od daty uchwalenia 
budżetu miasta i gminy na 2008 rok.
9. Koszty zadań w roku 2006 i 2007: 
W latach 2006 i 2007 Miasto i Gmina Ostrzeszów przekazała 
na realizację zadań o podobnym charakterze odpowied-
nio:
   1) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 1, pkt 
1: w 2006r. – 21.800 zł (wypoczynek letni), w 2007r. – 21.800 
zł (wypoczynek letni).
   2) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 1, pkt 
2: w 2006r. – 1.000 zł, w 2007r. – 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.

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 VIII/55/2007 Rady Miejskiej 
Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie za-
twierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
 OSTRZESZÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2008 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 OSTRZESZOW-
SKIEGO – proponowana wysokość dotacji (brutto): 
12.000 zł.
Przedmiotem konkursu jest organizacja Crossu 
Ostrzeszowskiego jako imprezy o charakterze 
otwartym, dostępnej mieszkańcom miasta i gminy, 
w szczególności dzieciom i młodzieży.
   2) UPOWSZECHNIANIE SPORTU SZKOL-
NEGO – proponowana wysokość dotacji (brutto): 
75.500 zł.Przedmiotem konkursu jest upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu wśród dziecii 
młodzieży szkolnej przez szkolny związek sportowy 
oraz działalność uczniowskich klubów sportowych 
(UKS- ów), które uczestniczą w rozgrywkach 
związkowych. 
   3) PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZ-
NEJ SPOŁECZEŃSTWA I POPULARYZACJA 
SPORTU REKREACYJNEGO – proponowana 
wysokość łącznej kwoty dotacji (brutto): 12.000 zł. 
Przedmiotem konkursu jest popularyzacja sportu 
rekreacyjnego organizowanego dla zarówno dla 
ogółu mieszkańców, jak również lokalnych społecz-
ności, krzewienie kultury fizycznej, podnoszenie 
sprawności fizycznej społeczeństwa.
   4) UPOWSZECHNIANIE TENISA STOŁOWE-
GO – proponowana wysokość łącznej kwoty dotacji 
(brutto): 10.200 zł.
   5) UPOWSZECHNIANIE LEKKOATLETYKI 
– proponowana wysokość łącznej kwoty dotacji 
(brutto): 12.400 zł.

   6) UPOWSZECHNIANIE PIŁKI NOŻNEJ – pro-
ponowana wysokość łącznej kwoty dotacji (brutto): 
80.000 zł. Przedmiotem konkursów jest popula-
ryzacja sportu na terenie miasta i gminy poprzez 
organizowanie zawodów sportowych przez kluby 
uczestniczące w rozgrywkach ligowych różnych 
kategorii wiekowych 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 upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu.
3. Termin realizacji zadania: Realizacja zadania 
następuje w terminie do końca 2008r. 
4. Zasady przyznania dotacji: Dotacja zostanie 
przyznana zgodnie z przepisami 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.) oraz uchwały Nr VIII/55/2007 Rady 
Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007r. w spra-
wie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i 
Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok, 
po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi 
oferentami.
5. Termin składania ofert:
   1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 
2007r. 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.
   2) oferta powinna być złożona na formularzu 
wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
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:
   a) w przypadku zadania, wymienionego w ogło-
szeniu w ust. 1, pkt 1:  Cross  Ostrzeszowski,
   b) w przypadku zadania, wymienionego w ogło-
szeniu w ust. 1, pkt 2: sport szkolny,
   c) w przypadku zadania, wymienionego w ogło-
szeniu w ust. 1, pkt 3: rekreacja
   d) w przypadku zadania, wymienionego w ogło-
szeniu w ust. 1, pkt 4: tenis stołowy
   e) w przypadku zadania, wymienionego w ogło-
szeniu w ust. 1, pkt 5: lekka atletyka
   f)  w przypadku zadania, wymienionego w ogło-
szeniu w ust. 1, pkt 6: piłka nożna
   4) UKS-y działające przy szkołach, których orga-
nem 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 dotyczącej 
sportu szkolnego.
   5) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej 
sposób nie będą rozpatrywane.
-   1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje 
zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w 
Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZA-
CJE POZARZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie 
terminu składania ofert.
   2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają 
dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Bur-
mistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasięgnięciu 
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: „OR-
GANIZACJE    POZARZĄDOWE”). 
   3) podpisanie umowy o realizację zadania nastę-
puje po ogłoszeniu wyników konkursu, 
o którym mowa w pkt 8 niniejszego ogłoszenia, jak 
również po spełnieniu innych, określonych przez 
Burmistrza warunków, w szczególności prawidło-
wego rozliczenia dotacji za rok ubiegły.
   4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące 
kryteria: udział środków publicznych przeznaczo-
nych na realizację zadania przedstawiona kalkulacja 
kosztów realizacji zadania możliwości realizacji 
zadania przez wnioskującego (zasoby kadrowe, rze-
czowe) wartość merytoryczna oferty doświadczenie 
w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 
efekty dotychczasowej działalności, osiągnięcia 
sportowe.
   5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości do-
tacji podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu 
realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty, 
jak również możliwość: odwołania konkursu bez 
podania przyczyny, przesunięcia terminu składania 
ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończe-
nia postępowania konkursowego. W przypadku 
zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji 
w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie 
będą oni związani    złożonymi ofertami.
7. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: 
„ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”) w terminie 
do 7 dni od daty uchwalenia budżetu miasta i gminy 
na 2008 rok.
8. Koszty zadań w roku 2006 i 2007: 
W latach 2006 i 2007 Miasto i Gmina Ostrzeszów 
przekazała na realizację zadań o podobnym charak-
terze odpowiednio:
   1) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 
1, pkt 1: w 2006r. – 12.000 zł, w 2007r. – 12.000 zł,
   2) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 
1, pkt 2: w 2006r. –– 74.500 zł, w 2007r. – 75.500 
zł,
   3) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 
1, pkt 3: w 2006r. – 6.900 zł, w 2007r. – 11.900 zł,
  4) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 1, 
pkt 4: w 2006r. – 7.500 zł, w 2007r. – 10.200 zł,
   5) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 
1, pkt 5: w 2006r. – 12.400 zł, w 2007r. – 12.400 zł,
   6) dla zadania wymienionego w ogłoszeniu w ust. 
1, pkt 6: w 2006r. – 63.000 zł, w 2007r. – 80.000 zł.
Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym 
formularz wniosków, wzór umowy, formularz spra-
wozdania, można uzyskać pod wskazanym wyżej 
adresem, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZA-
CJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą upoważnio-
ną do kontaktu w sprawie konkursu jest Sekretarz 
Miasta i Gminy Ostrzeszów, tel. /062/ 732-06-07.
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