
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.92.2012 
Burmistrza Miasta Pszów z dnia 14 grudnia 2012 r.  

OGŁOSZENIE 
OTWARTEGO KONKURSU OFERT  

Burmistrz Miasta Pszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta 
Pszów na rok 2013  

I. RODZAJE ZADA Ń: 

Zadanie 1 – w zakresie kultury fizycznej i sportu : 

a. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieŜy do ukończenia 21 roku 
Ŝycia w róŜnych dyscyplinach sportowych poprzez szkolenia sportowe, treningi, obozy 
szkoleniowo – treningowe i zawody sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem stałości grup   
i cyklicznych zajęć,  

b. organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych, 
c. podnoszenie wiedzy poŜarniczej wśród dzieci i młodzieŜy poprzez organizowanie konkursów 

i zawodów sportowo – poŜarniczych.  

Zadanie 2 – w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 

a. kultywowanie tradycji śląskiej oraz ochronę dóbr kultury poprzez:  

- popularyzowanie wiedzy o dziejach miasta i regionu, 

- dokumentowanie i popularyzację historii lokalnych twórców, wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i społecznych. 

Zadanie 3 – w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 

a. integrację osób niepełnosprawnych i organizację czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, 
b. wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

Zadanie 4 – w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 

a. prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagroŜonych marginalizacją,  
b. wspieranie jadłodajni dla najuboŜszych. 

II.    OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT – 10.01.20 13 r.(do godz. 15.00). 

III. WYSOKO ŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJ Ę   
ZADAŃ W 2013 R. WYNOSI 123 000,00 ZŁ, Z PODZIAŁEM NA : 

1. Zadanie 1 – w zakresie kultury fizycznej i sportu : 50 000,00 zł. 
2. Zadanie 2 – w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 10 000,00 zł. 
3. Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 18 000,00 zł. 
4. Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 

45 000,00 zł. 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.92.2012 
Burmistrza Miasta Pszów z dnia 14 grudnia 2012 r.  

IV.  ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI, TRYB I KRYTERIA S TOSOWANE    
PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN ROZSTRZYGNI ĘCIA    
KONKURSU.  

1. ZłoŜone oferty opiniowane są przez Komisję konkursową, której skład określa 
Burmistrz Miasta Pszów w drodze zarządzenia. 

2. Komisja opiniuje oferty wg karty oceny, na podstawie kryteriów formalnych 
bezwzględnych i względnych oraz kryteriów merytorycznych. 

3. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią 
Komisji konkursowej w drodze zarządzenia, w terminie do 15 lutego 2013 r. 

4. Kwota przyznanej dotacji moŜe być niŜsza od wnioskowanej w ofercie. 
5. Burmistrz Miasta Pszów informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie 

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gmpszow.finn.pl, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu oraz stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów: www.pszow.pl . 

6. Szczegółowe warunki konkursu określa Regulamin Otwartego Konkursu Ofert, 
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Pszów: www.pszow.pl. 

V. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADA Ń W RAMACH 
PRZYZNANEJ DOTACJI.  

1. Konkurs obejmuje zadania publiczne, które realizowane będą w ciągu roku 
budŜetowego 2013. 

2. Kwalifikowalność wydatków w ramach zadania publicznego obejmuje okres od dnia 
zawarcia umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego do dnia        
31 grudnia 2013 r. 

3. Dotacja udzielona organizacjom pozarządowym będzie przekazana po podpisaniu        
z dotowanym umowy, która określa warunki, wykorzystania i rozliczania się               
z otrzymanych środków finansowych.  

VI.   WYSOKO ŚĆ ŚRODKÓW  FINANSOWYCH PRZEKAZANYCH NA WSPARCIE        
REALIZACJI ZADA Ń PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W ROKU 
2012 ORAZ W ROKU 2011. 

 
1. W 2012 r. wynosiła 127.000,00 zł. z podziałem na zadania: 
a. Zadanie 1 – w zakresie kultury fizycznej i sportu: 54.000,00 zł.  
b. Zadanie 2 – w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł. 
c. Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 18.000,00 zł. 
d. Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 

45.000,00 zł. 

 
2. W 2011 r. wynosiła 192 100 zł, z podziałem na zadania: 
a. Zadanie 1 – w zakresie kultury fizycznej i sportu:  120 000,00 zł. 
b. Zadanie 2 – w zakresie kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego: 11 100,00 zł. 
c. Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych: 20 000,00 zł. 
d. Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym: 

41 000,00 zł. 
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VII.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

1. Przed złoŜeniem oferty naleŜy zapoznać się z Regulaminem Otwartego Konkursu 
Ofert. 

2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu moŜna uzyskać w Referacie Promocji, 
Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pszów lub pod 
numerem telefonu 32 455 88 76 wew.102  

Załączniki:  

1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego. 

2. Program Współpracy Miasta Pszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok. 

3. Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego. 

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 

 

 

 

 


