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W otwartym konkursie ofert uczestniczą: organiza-
cje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 
3 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 03.96.873 
z póź. zm.), które prowadzą działalność statutową 
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają zrealizować 
zadanie na rzecz mieszkańców miasta Puszczykowa.

Zasady przyznawania dotacji określa art. 15, 16, 17 
i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki realizacji zadania, tryb i kryteria określa 
„Regulamin Konkursu”; dostępne są w Miejskim Cen-
trum Informacji pok. nr 1 w Urzędzie Miasta, ul. Podle-
śna 4, 62-040 Puszczykowo oraz na stronie internetowej 
www.puszczykowo.pl

• Kryteria wyboru ofert,
a)  wartość merytoryczna oferty,
b)  dotychczasowe doświadczenie oferenta przy reali-

zacji podobnych zadań,
c)  przewidywane efekty,
d)  charakter i zasięg oddziaływania,
e)  stopień wiarygodności przedstawionego prelimi-

narza przedsięwzięcia,
f)  stopień zaangażowania w realizacje zadania ofe-

renta, sponsorów czy innych jednostek organizacyj-

nych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z bu-
dżetu Miasta Puszczykowa do całości kosztów,

g) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe 
niezbędne do realizacji zadania.

• Sposób i termin składania ofert: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami organi-

zacje dostarczają w zamkniętej i zapieczętowanej ko-
percie z oznaczeniem oferenta oraz tytułu zadania, na 
które składana jest oferta. 

Oferty składane są wg wzoru zawartego w rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego ramowego wzo-
ru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania, 

• Termin otwarcia kopert: 16 lutego 2007 r. 

Środków na współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi jest zdecydowanie za mało. Organizacje wy-
pełniają ważną lukę w realizacji zadań miasta i robią 
to przeważnie w sposób bardziej atrakcyjny i taniej. 
Ponieważ nie jest możliwe zwiększenie na ten cel bu-
dżetu przewidywane jest udzielenie wszystkim orga-
nizacjom pomocy prawnej i doradczej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim 
Centrum Informacji, pod nr tel. 061 8983 720
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Wizyta w Fundacji im. Królowej św. Jadwigi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE AKTUALNOŚCI

W poniedziałkowy ranek 12 lutego br w Szkole 
Podstawowej nr 1 i nr 2 w Puszczykowie odbyły się 
spotkania przedstawiciela Kuratorium Oświaty, Urzę-
du Miasta, Policji, rodziców, nauczycieli i uczniów,
w ramach przeglądu szkoły pod względem bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad 
nimi prawidłowej opieki.

Z przeprowadzonej ankiety oraz rozmów z ucznia-
mi i nauczycielami wynika, że nasze szkoły postrzegane 
są jako bezpieczne, bez przemocy i nadmiernej agresji. 
Uczniowie nie czują lęku przed szkołą, za wyjątkiem 
młodszych uczniów, którzy czasem obawiają się star-
szych kolegów, szczególnie gimnazjalistów. O pojawia-
jących się zagrożeniach w szkole, dzieci najchętniej roz-
mawiają ze swoimi rodzicami i wychowawcami.

opr.AG

„Trójki” w podstawówkach


