
 
Załącznik nr 1 
do zarządzenia Nr 75/04 
Burmistrza Gminy Mosina 
z dnia 15 października 2004r. 
 
 

OTWARTY KONKURS OFERT 2005 – I ETAP 
 

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza I etap otwartego konkursu ofert 
 
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2005 zadań w zakresie : 
 
• wspierania działań z zakresu opieki społecznej, 
• wspomagania działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
• wspierania działań  z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym, 
• organizacji wolnego czasu i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, 
• wspierania profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia, 
• wspierania działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień, 
• organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, 
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
• organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży realizowanych 

 w I półroczu 2005r., 
• remontów obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy Mosina, 
• wspierania inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, 
• wspierania społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, 
• wspierania przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy. 
 
2. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

wymienionych w pkt. 1 wynosi 300.000,00 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona po 
uchwaleniu przez Radę Gminy Mosina Budżetu Gminy na rok 2005r. Kwota dotacji nie 
może przekroczyć 80 % całkowitego kosztu zadania. 

 
3. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań 

wymienionych w pkt. 1, jak również termin i tryb oceny  ofert określa  Zarządzenie 
nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych 
zasad przeprowadzenia  Konkursu Ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program  
Współpracy  samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 
4. Projekty zgłoszone do konkursu na rok 2005 będą oceniane według następujących 

kryteriów  (określonych w Zarządzeniu nr 52/04 Burmistrza Gminy Mosina  z dnia 18 
sierpnia 2004r.) : 

• merytoryczna wartość oferty,  w tym zasoby kadrowe i przygotowanie specjalistyczne 
osób odpowiedzialnych za realizację projektu, 

• zasoby lokalowe, techniczne i finansowe oferenta, 
• koszty projektu, w tym : 
- wysokość wkładu własnego wnioskodawcy, 
- udział innych źródeł finansowania, 
- struktura wydatków. 

• perspektywa kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego dalszego finansowania, 
• dotychczasowe doświadczenie i dokonania oferenta. 
 
 



 
5. Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 upływa z dniem 

15 listopada 2004r. Oferty  należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Mosinie przy pl. 20 Października 1 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta 
i nazwy zadania, którego dotyczy oferta. 

 
 
6. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Mosina w roku 2004r. 
 

L.p. 
 
Rodzaj zadania 
 

Wysokość przekazanych 
dotacji 

1. Wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji 
zdrowia.  75.000,00 zł 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.   124.000,00 zł 

3. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci
i młodzieży. 8.000,00 zł 

  207.000,00 zł 

 
 
7. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Miejskim w Mosinie w Referacie 

Finansowo–Budżetowym. Są one również dostępne na stronie internetowej 
www.mosina.pl. 


