
BURMISTRZ PYZDR 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego               

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536) oraz Uchwały Nr III/18/10 Rady 

Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie  przyjęcia programu współpracy 

Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok. 

 

OGŁASZA 

z dniem 21 lutego 2011 r. 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  

Gminy Pyzdry w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 r. 

 

I. Rodzaj zadania wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na jego 

realizację: 

Konkurs pn. ,,Nauka, edukacja, oświata i wychowanie”. 

 

Opis zadania: 

• tworzenie wydawnictw i stron internetowych popularyzujących wiedzę o regionie, 

• organizacja imprez i spotkań popularyzujących wiedzę o regionie. 

 

Termin i warunki realizacji zadania 

Maksymalny termin realizacji zadania 31 grudnia 2011r. 

 

Ogólna kwota dotacji przeznaczona na zadanie  5.000,00 zł. 

 

Podaje się do wiadomości, że suma dotacji w 2010  r. na realizację w/w zadań wynosiła 

6.000,00 zł. 

 

II. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty przyjmuje się do dnia 14 marca 2011r. (liczy się data wpływu do Urzędu) w Urzędzie 

Miejskim  w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry. Koperta powinna być 

opatrzona nazwą konkursu. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub 

faksem. 



III. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: 

• zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz możliwości realizacji zadania przez organizację 

pozarządową; 

• wartość merytoryczna projektu, 

• koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków finansowych uzyskanych na 

wykonanie zadania z innych źródeł oraz oczekiwana wysokość dotacji, 

• staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu 

ostatnich trzech lat; 

• dotychczasowa współpracę organizacji pozarządowej z Gminą. 

 

IV. Oferta powinna zawierać: 

1) szczegółowy opis realizacji zadania publicznego; 

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego 

dotyczy zadanie; 

5) informację o zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,  

w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł. 

 

Do oferty należy załączyć: 

– aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru , 

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu, 

– oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku , 

– sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub  

w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności, 

– oświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne, 

– oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o środki publiczne. 

 

V. Termin i tryb wyboru oferty. 

Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu w Pyzdrach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 

W terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego. 

 

 



VI. Zasady przyznawania dotacji. 

• złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, 

• złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane 

przez komisje konkursową , 

• oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożenie oferty na niewłaściwych drukach, 

brak jakiegokolwiek załącznika - oferty nie kompletne lub złożone po terminie) zostaną 

odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego, 

• po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełniania braków we wnioskach, 

• decyzje o wyborze oferty i udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Pyzdr, 

• od decyzji Burmistrza Pyzdr w sprawie wyboru oferty i udzielania dotacji nie ma 

zastosowania tryb odwoławczy. 

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy: 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Z 2009r. Nr 157, poz. 

1240 z późn.zm./, 

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /  

Dz.U. Z 2010 r. Nr 234 poz.1536/, 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. Z 2011r. Nr 6 poz.25/ 

• zarządzenia Nr II/08 Burmistrza Pyzdr z dnia 05.02.2008 r. w sprawie trybu postępowania  

o udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, sposobu jej rozliczania oraz kontroli. 

 

VII. Burmistrz Pyzdr zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia 

terminu składania ofert. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach  

tel. (63) 2768-333 

Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej: 

www.bip.pyzdry.pl 

 


