
ZARZĄDZENIE Nr OR 0151 – 01/2007
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia 2 stycznia 2007 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań  publicznych  przez  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, 
ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
zarządzam co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w 
Rocznym  Programie  Współpracy  Gminy  Swarzędz  z  organizacjami 
pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego na rok 2007.

§ 2.
Do  konkursu  mogą  przystąpić  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty,  o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  prowadzące  działalność  w  dziedzinie 
objętej konkursem.

§ 3.
Oferty  należy  złożyć  na  formularzu  zgodnym  z  załącznikiem  nr  1  do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 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),  w ciągu 30 dni  od daty  ukazania  się 
ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
1.  Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.  Załącznik  nr  2  do  zarządzenia  stanowi  listę  ogłoszonych  w  2007  roku 
konkursów ofert.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6.
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w 
„Tygodniku  Swarzędzkim”,  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu.
 
sprawę prowadzi: Krzysztof Mielcarzewicz tel. 061 65-12-301



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0151 – 01/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2007 r.

WARUNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2007 r.

Na czym polega udział w konkursie i kto może wziąć w nim udział
• Udział  w  konkursie  polega  na  zgłoszeniu  projektu,  którego  celem  jest 

realizacja  zadania  publicznego  zleconego  przez  jednostkę  samorządu 
terytorialnego – Gminę Swarzędz.

• Organizacje pozarządowe składające wniosek muszą prowadzić działalność 
na  terenie  Gminy  Swarzędz,  o  dotacje  nie  mogą  występować  podmioty 
prowadzące działalność dla zysku.

• Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Zasady oceny ofert
• Zasada celowości – że organizacja pozarządowa osiągnie cel konkursu.
• Zasada powszechności – każda organizacja pozarządowa spełniająca warunki 

wykonania zadania może wziąć udział w konkursie.
• Zasada jawności  –  wszystkie  dokumenty  organizacji  pozarządowej  muszą 

być przejrzyste.
• Zasada wiarygodności – organizacja pozarządowa prawidłowo i terminowo 

rozliczyła się z Gminą Swarzędz z otrzymanych dotychczas dotacji.

Kryteria oceny ofert
• Merytoryczna  wartość  oferty,  w  tym  zasoby  kadrowe  i  przygotowanie 

specjalistyczne osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
• Ocena  stosunku  wydatkowanych  środków  do  przewidywanych  efektów 

zadania, w szczególności z uwagi na zasięg zadania oraz ilość osób objętych 
zadaniem.

• Zasoby lokalowe, techniczne i finansowe oferenta.
• Koszty projektu, w tym:

- wysokość wkładu własnego,
- innych źródeł finansowania.

• Dotychczasowe doświadczenie oferenta.

Terminy
• Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2007 r.
• Termin składania ofert: od 2 stycznia do 1 lutego 2007 r.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 luty 2007 r.

Miejsce składania oferty
• Wniosek z dopiskiem / nazwa zadania publicznego / należy złożyć w Urzędzie 

Miasta i Gminy Swarzędz p. 202.

Tryb wyboru oferty
• Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz według zasad 

określonych zarządzeniem.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR 0151 – 01/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2007 r.

Otwarte konkursy ofert ogłoszone przez Gminę Swarzędz w 2007 r.

Priorytet I : “W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych” - 
100.000 zł  (2006 r. – 100.000 zł) 

Priorytet II : “W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania” - 
10.000 zł  (2006 r. – 2.000 zł) 

 
Priorytet III : “W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży” - 75.000 zł  (2006 r. – 54.920 zł) 

Priorytet IV :”W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji” - 75.000 zł  (2006 r. – 60.000 zł) 

Priorytet V :”W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” - 
300.000 zł  (2006 r. – 280.000 zł) 

Priorytet VI :”W zakresie ekologii i ochrony zwierząt” - 35.000 zł 
(2006 r. – 30.000 zł) 

 
Priorytet VII :”W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym” - 
115.000 zł  (2006 r. – 75.000 zł) 


