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Współpraca z organizacjami pozarządowymi
BURMISTRZ MIASTA PUSZCZYKOWA OGŁOSIŁA

OTWARTY KONKURS OFERT NA ROK 2007
 na realizację w 2007 roku – przez organizacje poza-

rządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873, 
z póź. zm) o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie – poniżej wymienionych zadań publicznych.

Zadania będą realizowane w terminie od 01.03.2007 
do 31.12.2007 roku. W uzasadnionych przypadkach moż-
liwe będzie ich rozpoczęcie w terminie wcześniejszym.

Szanowni Państwo!
Wszystkie organizacje pozarządowe zostały zaproszo-

ne do składania ofert na realizację zadań w 2007 roku. 
Priorytetem Miasta są zadania adresowane do szerokiej 
liczby odbiorców, a zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Chce-
my wspierać takie przedsięwzięcia, które nie ograniczają 
się jedynie do członków danego stowarzyszenia, ale kie-
rowane są do wszystkich mieszkańców Puszczykowa.

Obszary oraz wskazane zadania, na które należy składać oferty 
(łącznie na wszystkie zadania lub każde oddzielnie):

Wysokość środ-
ków publicznych 
przeznaczonych 
na realizację za-
dania (w zł)

1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację: edukacji sportowej, 
zajęć z siatkówki; zajęć z koszykówki; zajęć z jogi; zajęć z aerobiku; zajęć z tenisa stoło-
wego; zajęć z kolarstwa górskiego oraz obozu sportowego; zajęć z crossduathlonu; zajęć 
z badmintona; zawodów narciarstwa alpejskiego i snowboardu; zajęć z piłki nożnej; za-
wodów z jazdy konnej; zajęć i zawodów z różnych dyscyplin lekkoatletyki oraz aktywnego 
wypoczynku; biegów masowych w trakcie Dni Puszczykowa; organizację cyklu rajdów ro-
werowych; zajęć z tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży; zawodów z windsurfingu; im-
prez sportowych dla dzieci; zawodów wędkarskich; zabaw sportowych dla całych rodzin 
podczas Dni Puszczykowa; zawodów sportowych podczas Dni Puszczykowa,

106.000

2. pomocy społecznej, w tym; pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyró, wnywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację działań typu: „Wi-
gilijna paczka”, „Zajączek Wielkanocny” dla dzieci w wieku przedszkolnym; wyjazdy 
turystyczno- krajoznawcze; wyjazdy do kina i teatru,

15.000

3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez organizację: imprez sporto-
wych i kulturalnych oraz wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,

8.000

4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpra-
cy między społeczeństwami, poprzez organizację: wymiany z miastem partnerskim 
i innymi organizacjami zagranicznymi,

8.000

5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez 
organizację: edukacji kulturalnej, ogólnodostępnych masowych imprez kulturalnych, 
konkursu ogrodów; wydawanie publikacji nt. Puszczykowa; wydawanie dodatków kul-
turalnego i sportowego do Biuletynu Informacyjnego Miasta 6 razy w roku; imprez 
kulturalnych; imprez harcerskich, kursu dla przybocznych, rajdu dla drużynowych 
oraz wypoczynku młodzieży; wydarzenia upamiętniającego wizytę Cyryla Ratajskiego 
w Puszczykowie,

50.450

6. ochrony i promocji zdrowia, poprzez organizację: badań profilaktycznych i akcji 
krwiodawstwa, programów prewencji, edukacji zdrowotnej,

        10.000

7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębior-
czości, poprzez organizację dwóch spotkań informacyjnych nt. możliwości pozyskania 
funduszy na założenie lub rozwój firmy

2.000

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, poprzez 
organizację: edukacji ekologicznej, kampanii informacyjnej skierowanej do dzieci i mło-
dzieży oraz akcji powszechnego zbierania baterii i akumulatorów; utrzymanie zieleni 

2.000

BUDŻET MIASTA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


