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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 
zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrze-
szów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku za-
dań 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 – ROZRYW-
KOWYCH DLA SPOŁECZEŃSTWA – proponowana wyso-
kość łącznej kwoty dotacji (brutto):  3.000 zł. Przedmiotem 
konkursu jest organizacja imprez kulturalno – rozrywkowych 
o charakterze otwartym, adresowanych do ogółu mieszkań-
ców, z zapewnieniem niezbędnych wymogów, w szczegól-
ności w zakresie bezpieczeństwa ich uczestników. Powyższe 
zadanie nie obejmuje organizacji dożynek.
   2) ORGANIZACJA X EDYCJI KONKURSU PIANISTYCZ-
NEGO „CHOPIN DLA NAJMŁODSZYCH” – proponowana 
wysokość dotacji (brutto): 10.000 zł. Przedmiotem konkursu 
jest organizacja tej cyklicznej imprezy, propagującej muzy-
kę F. Chopina, promującej uzdolnioną muzycznie młodzież. 
Powyższe wydarzenie kulturalne powinno mieć charakter 
imprezy otwartej, dostępnej dla ogółu mieszkańców. 
2. 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.), 
prowadzące działalność statutową w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr i tradycji, obejmującą również  organizację im-
prez adresowanych do ogółu społeczeństwa. 
3. Terminy realizacji zadań: Realizacja zadań 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 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 Ostrze-
szów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi 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 prze-
słać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.
    2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgod-
nym 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 umo-
wy 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 pod-
miotu 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:  –  konkurs pianistyczny.
   4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie 
będą rozpatrywane.
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofer-
ty:
   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 POZA-
RZĄDOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert.
   2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację 
oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gmi-
ny 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 Publicz-
nej 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 również 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 oferty doświad-
czenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 
efekty dotychczasowej działalności.
   5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji poda-
nej 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 do-
tacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą 
oni związani złożonymi ofertami.
7. Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz pu-
blikację w Biuletynie Informacji 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 charakterze odpowiednio: w 
2006r. – 1.500 zł (organizacja festynu 3. Majowego oraz fe-
stynu z okazji Dnia Dziecka), w 2007r. – 2.000 zł (organizacja 
festynu z okazji Dnia Dziecka oraz 50-lecia Kółka Rolniczego 
w Rogaszycach), W latach 2006 i 2007 konkurs pianistyczny 
„Chopin dla najmłodszych” nie był organizowany.

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 wolontaria-
cie (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 współpracy 
Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku 
zadań publicznych w zakresie działalności wspomagają-
cej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z bu-
dżetu)
1. Rodzaj zadania:
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH.
Przedmiotem konkursu jest ogół działań związanych z 
ochroną zdrowia i aktywizacją społeczną osób starszych, 
stymulowanie ich rozwoju osobowego, psychicznej i fi-
zycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności 
edukacyjnej, włączanie do kształcenia ustawicznego, 
propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, czy 
też profilaktykę zdrowotną. Nie dofinansowywane są wy-
cieczki organizowane dla ww. osób.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania:
Na realizację powyższego zadania Miasto i Gmina 
Ostrzeszów udzieli wsparcia finansowego w postaci dota-
cji. Proponowana wysokość łącznej kwoty dotacji (brut-
to) wynosi 3.500 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 pu-
blicznego 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 2008r.
5. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pu-
blicznego 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 zatwierdze-
nia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawniony-
mi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2008 rok, po podpisaniu stosownych umów 
z wyłonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:
   1) oferty należy składać w terminie do 29 listopa-
da 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 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 prze-
słany w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 
nazwę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adno-
tacją: działalność na rzecz osób starszych. 
   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 
POZARZĄDOWE”) 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 okre-
śla 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 również po spełnieniu innych, 
określonych przez Burmistrza warunków, w szczególno-
ści 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 oferty doświadczenie w realizacji przed-
sięwzięć 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 termi-
nu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowe-
go. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia 
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferen-
tów, 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 Mia-
sta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZA-
RZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od od daty uchwalenia 
budżetu miasta i gminy na 2008 rok.
9. Koszty zadań w roku 2006 i 2007: 
W 2006r. Miasto i Gmina Ostrzeszów udzieliło dotacji w 
wysokości 2.500 zł  na realizację zadania: „Działalność 
na rzecz rozwoju wiedzy i osobowości osób starszych”, 
zaś w 2007r. – w wysokości 2.500 zł na realizację zada-
nia: „Działalność na rzecz osób starszych” 
      
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 
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 wolontaria-
cie (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 współpracy 
Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku 
zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integra-
cji 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 partnerskiej między społecznościami part-
nerskich samorządów Ostrzeszów – Stuhr (Niemcy), po-
pularyzacja i promocja tej współpracy oraz organizacja 
imprez w jej ramach, ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki integracji europejskiej.
2. Wysokość środków publicznych: Na realizację po-
wyższego 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 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 pu-
blicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakre-
sie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwija-
nia kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
4. Termin realizacji zadania: Realizacja zadania na-
stępuje w terminie do końca 2008r. 
5. Zasady przyznania dotacji: Dotacja zostanie przy-
znana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 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 2006r. 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 pozarzą-
dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku 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 Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-
500 Ostrzeszów.
   2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Mini-
stra 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 adno-
tacją: współpraca partnerska.
   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 zosta-
nie 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 dota-
cję oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Mia-
sta i Gminy Ostrzeszów po zasięgnięciu opinii Komisji 
Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu skła-
dania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej 
określa zarządzenie Burmistrza, opublikowane w Biule-
tynie 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 również 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 oferty doświadczenie w realizacji przed-
sięwzięć o podobnym charakterze efekty dotychczaso-
wej 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 przyczy-
ny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany 
terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania kon-
kursowego. W przypadku zaistnienia konieczności 
zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowa-
nej 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 Ostrzeszo-
wie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od daty uchwa-
lenia 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 od-
powiednio: w 2006r. – 10.300 zł, w 2007r. – 13.300 zł.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formu-
larz wniosków, wzór umowy, formularz sprawozdania, 
można uzyskać pod wskazanym wyżej adresem, bądź 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄ-
DOWE). Ponadto osobą upoważnioną do kontaktu w 
sprawie konkursu jest Sekretarz Miasta i Gminy Ostrze-
szów, 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 
zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrze-
szów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku za-
dań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem 
wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
1. Rodzaj zadania:
   1) OCHRONA PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI 
Przedmiotem konkursu są działania, związane z zapewnie-
niem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadze-
niem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
  2) UPOWSZECHNIANIE PSZCZELARSTWA, WĘD-
KARSTWA I HODOWLI GOŁĘBI POCZTOWYCH.Przed-
miotem konkursu są zamierzenia, wspierające rozwój ww. 
dziedzin działalności na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów, 
ukierunkowane na ochronę przyrody, promujące zachowania 
proekologiczne zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na re-
alizację zadania:
Na realizację powyższych zadań Miasto i Gmina Ostrzeszów 
udzieli wsparcia finansowego w postaci dotacji. Proponowa-
na wysokość dotacji (brutto) wynosi:
  1) w przypadku zadania, wymienionego w ust. 1 pkt 1 
– 9.000 zł,
  2) w przypadku zadania, wymienionego w ust. 1 pkt 2 
– 2.100 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 ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

4. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania 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 Ostrze-
szów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi upraw-
nionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2008 rok, po podpisaniu stosownych umów 
z wyłonionymi oferentami.
 6. Termin składania ofert: 
   1) oferty należy składać w terminie do 23 listopada 2007r. w 
sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów (Urząd 
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pok. 19, I piętro) lub prze-
słać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie 
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.
   2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgod-
nym 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 umo-
wy 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 pod-
miotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją: ochrona 
zwierząt (w przypadku zadania, wymienionego w ust. 1 pkt 
1) lub, w przypadku zadania, wymienionego w ust. 1 pkt 2: 
wędkarstwo, pszczelarstwo, hodowla gołębi pocztowych (ad-
notacja zależna od rodzaju zadania). 
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 Gmi-
ny 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 Publicz-
nej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE  
POZARZĄDOWE”). 
   3) podpisanie umowy o realizację zadania następuje po 
ogłoszeniu wyników konkursu, o którym mowa w pkt 8 ni-
niejszego ogłoszenia, jak również 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 oferty
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym cha-
rakterze efekty dotychczasowej działalności.
   5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji po-
danej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zada-
nia 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 za-
istnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosun-
ku 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 pu-
blikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE”) 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 przekazała 
na realizację zadań o podobnym charakterze odpowiednio:
   1) dla zadania, wymienionego w ust. 1 pkt 1:w 2006r. 
– 9.000 zł, w 2007r. – 9.000 zł.
   2) zadanie, wymienione w ust. 1 pkt 2 w latach 2006 i 2007 
nie było dofinansowywane w postaci dotacji.
      
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 wolontaria-
cie (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 współpracy 
Miasta i Gminy Ostrzeszów z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami pro-
wadzącymi 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 zdro-
wia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z 
budżetu)
1. Rodzaj zadania: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWLEKLE  I 
NIEULECZALNIE CHORYCH. Przedmiotem konkur-
su jest ogół działań, mających na celu pomoc osobom  
niepełnosprawnym oraz przewlekle i nieuleczalnie 
chorym, zapewnienie im opieki medycznej i wsparcia 
psychologicznego, jak również szkolenie działających 
w tym zakresie wolontariuszy.
2. Wysokość środków publicznych:
Na realizację powyższego zadania Miasto i Gmina 
Ostrzeszów udzieli wsparcia finansowego w postaci 
dotacji. Proponowana łączna wysokość dotacji (brutto) 
wynosi 4.000 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, działań na rzecz osób niepełno-
sprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych.
4. Termin realizacji zadania: Realizacja zadania na-
stępuje 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 pożyt-
ku 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 inny-
mi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku 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 
Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.
   2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku 
zgodnym z załącznikiem nr 1  do rozporządzenia Mini-
stra 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 ad-
notacją: niepełnosprawni.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 Mia-
sta 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 wysokości dotacji podejmuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Ostrzeszów po zasięgnięciu opinii Ko-
misji Oceniającej w terminie 14 dni od upływu terminu 
składania ofert. Skład i regulamin pracy Komisji Oce-
niającej określa zarządzenie Burmistrza, opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy 
Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄDO-
WE”). 
   3) podpisanie umowy o realizację zadania następuje 
po ogłoszeniu wyników konkursu, o którym mowa w 
pkt 8 niniejszego ogłoszenia, jak również 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 oferty
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym 
charakterze efekty dotychczasowej działalności.
   5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji 
podanej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realiza-
cji 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 konieczności 
zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowa-
nej 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 Ostrzeszo-
wie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE”) 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 zadanie o podobnym nie było 
dofinansowane w postaci dotacji, udzielonej z budżetu 
Miasta i Gminy Ostrzeszów.

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