
Burmistrz Miasta Pszów
ogłasza

OTWARTE  KONKURSY  OFERT

na  realizację  zadań  publicznych  Miasta  Pszów w zakresie  upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym 
oraz promocji zdrowia i działań  na rzecz osób niepełnosprawnych  na  rok 2011.
Zadanie 1 –  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  i młodzieży - realizowane 
poprzez:

a/ prowadzenie zajęć treningowych,
 b/ organizowanie zgrupowań sportowych,
c/ organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego. 

Wysokość  środków  przeznaczonych  na  zadanie  w  dziedzinie  kultury  fizycznej  i  sportu  w  roku  2011 
wynosi 120.000,00 zł. 
Wysokość  środków  przeznaczonych  na  zadanie  w  dziedzinie  kultury  fizycznej  i  sportu  w  roku  2010 
wynosiła 200.000,00  zł 
Zadanie 2 - w zakresie upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego poprzez:
– kultywowanie tradycji  śląskiej oraz ochronę dóbr kultury, 
– organizowanie  imprez  kuturalnych  i  edukacyjnych   a  w  szczególności  :  występów  artystycznych,  

spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji,
– popularyzowanie wiedzy o dziejach miasta i losach jego mieszkańców.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania publiczne  w zakresie upowszechniania kultury 
oraz ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011 wynosi 12.000,00 zł. 
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania publiczne  w zakresie upowszechniania kultury 
oraz ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2010 wynosiła 12.000,00 zł 
Zadanie 3 - w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
– kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych  i niedowidzących,
– organizacja  wolnego  czasu  osób  niepełnosprawnych  oraz  integracja  osób  niepełnosprawnych 

ze społecznością lokalną. 
Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  zadania  publiczne  w zakresie  ochrony i  promocji  
zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:w roku 2011 wynosi 12.000,00 zł. 
Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  zadania  publiczne  w zakresie  ochrony i  promocji  
zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych:w roku 2010 wynosiła 12.000,00 zł 
Zadanie 4 - w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania patologiom społecznym:

– prowadzenie działań  na rzecz wyrównania szans dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją,
– prowadzenie bezpłatnej jadłodajni.

Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  zadania  publiczne   w zakresie  pomocy  społecznej 
i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2011 wynosi .41.000,00 zł. 
Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  zadania  publiczne   w zakresie  pomocy  społecznej 
i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2010 wynosiła 41.000,00 zł. 

Termin składania ofert – 25.02.2011 r.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz zasady przyznawania dotacji określa Regulamin 
Otwartego Konkursu Ofert stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0151.5.2011 Burmistrza Miasta Pszów z 
dnia 3 luty 2011 r. dostępny  na stronie internetowej    www.pszow.pl   oraz w Referacie Promocji, Środków   
Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu tut. Urzędu Miasta  tel. 032 – 4558876 wew. 124. 

Uwaga!  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r. 
wprowadza nowe wzory ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania 
publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zdania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

http://www.pszow.bip.net.pl/

