Działając
na
podstawie
art.
11
i
art.
13
ustawy
z
dnia
24
kwietnia
2003r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, zm. Dz. U. z 2004
Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203, Nr 210, poz.2135, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169 poz.
1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 175 poz.1462, Nr 249, poz. 2104, Nr 94, poz. 651, Dz. U. z 2008 r. Nr 209,
poz. 1316, Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241).

BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ
KĘTRZYN W ROKU 2010 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3,
SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POśYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ORGANOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
LUB PRZEZ NIE NADZOROWANE W NASTĘPUJĄCYCH SFERACH śYCIA PUBLICZNEGO:

1) w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i uzaleŜnieniom:
- prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych;
- warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych oraz młodzieŜy
podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;
- warsztaty i treningi terapeutyczne dla osób uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych oraz młodzieŜy
podejmowanych w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii;
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy w tym z rodzin patologicznych połączonego
z profilaktyką;
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy – zajęcia pozalekcyjne.
2) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej:
- wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieŜy.
3) w zakresie kultury i ochrony tradycji narodowej:
- organizacja dni pamięci, koncertów, jarmarków, festynów, konkursów, wystaw;
- wspomnienia, sympozja, wieczornice.
4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zajęć oraz
współzawodnictwa dla dzieci i młodzieŜy w róŜnych dziedzinach sportu:
- badminton, bilard, boks, hokej i unihokej, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, piłka noŜna, piłka
ręczna, pływanie, podnoszenie cięŜarów, siatkówka i siatkówka plaŜowa, szachy, taekwondo
i samoobrona, taniec sportowy, tenis stołowy i ziemny, trójbój siłowy, zapasy, Ŝeglarstwo.
5) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
- prowadzenie stacji socjalnej;
- pierwsza pomoc przedmedyczna – edukacja dzieci i młodzieŜy.
6) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
- opieka nad zwierzętami.

Pełen tekst ogłoszeń konkursowych, zawierający:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rodzaj i formy realizacji zadań;
wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2010;
zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania;
termin i warunki realizacji zadań;
termin składania ofert;
termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert;
informacje o zrealizowanych w poprzednim roku zadań publicznych tego samego rodzaju.

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyna: www.ketrzyn.com.pl
w dziale: organizacje pozarządowe – wiadomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Kętrzyn, a takŜe w Urzędzie Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11,
Punkt Obsługi Interesantów (na parterze).
Druki ofert na realizację zadania publicznego, jak równieŜ szczegółowe informacje o konkursie
moŜna pobierać ze strony internetowej Miasta Kętrzyn: www.ketrzyn.com.pl - w dziale: organizacje
pozarządowe - wiadomości oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kętrzyn, a takŜe
w Urzędzie Miasta Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, Punkt Obsługi Interesantów (na parterze).

Oferty
na
realizację
zadań
publicznych
naleŜy
składać
w Urzędzie Miasta Kętrzyn, PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW (NA PARTERZE)
ul. Wojska Polskiego 11 w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. do godz. 15.00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Punktu Obsługi Interesantów
w Urzędzie Miasta Kętrzyn.
Publiczne Otwarcie Ofert odbędzie się 15 lutego 2010 r. o godz. 15.15 w Urzędzie
Miasta Kętrzyn, sala nr 108.

