
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań 
Gminy Frombork na rok 2010. 
 
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonanie 
zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Gmina Frombork przeznacza łączną kwotę 40 000 zł. (słownie: czterdzieści tysiące złotych) 
na dofinansowanie poniŜej wymienionych zadań. 
Konkurs obejmować będzie: 
 
1. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym w tym: 
1.1 Wspieranie działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa społecznego na terenie 

miasta i gminy Frombork. 
Na wsparcie realizacji ww. zadań w roku 2010 w budŜecie Miasta i Gminy Frombork 
przeznacza się kwotę 3 000 złotych. 

 
2. Zadania  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w tym:  

2.1 Wspieranie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej w szczególności ludzi 
nieaktywnych zawodowo. 

Na wsparcie realizacji ww. zadań w roku 2010 w budŜecie Miasta i Gminy Frombork 
przeznacza się kwotę 2 000 złotych. 
 
3. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych w tym : 
3.1 Wspieranie działań mających na celu aktywizacje społeczeństwa w zakresie estetyzacji 

otoczenia. 
Na wsparcie realizacji ww. zadań w roku 2010 w budŜecie Miasta i Gminy Frombork 
przeznacza się kwotę 3 000 złotych. 
 
4. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego w tym: 
4.1 Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. 
4.2 Ochrona zwierząt. 
Na wsparcie realizacji ww. zadań w roku 2010 w budŜecie Miasta i Gminy Frombork 
przeznacza się kwotę 2 000 złotych. 
 
5. Zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym: 
5.1.Dokumentowanie historii i teraźniejszości regionu. 
5.2. Podtrzymywanie i ochrona dóbr kultury i tradycji. 
Na wsparcie realizacji ww. zadań w roku 2010 w budŜecie Miasta i Gminy Frombork 
przeznacza się kwotę 5 000 złotych. 
 
 
 



6. Zadania z zakresu rozpowszechniania i propagowania kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieŜy  

6.1.Organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich  
i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych, 

6.2.Organizowanie szkoleń oraz obozów szkoleniowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieŜy, 
6.3.Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych w czasie wolnym od zajęć szkolnych- 

ferie, wakacje, 
6.4.Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieŜy i mieszkańców  

miasta rozwijających ich sprawność fizyczną, 
6.5.Tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji 

ruchowej i sportu wśród dzieci, młodzieŜy i mieszkańców miasta. 
Na wsparcie realizacji ww. zadań w roku 2010 w budŜecie Miasta i Gminy Frombork 
przeznacza się kwotę 25 000 złotych. 
 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe działające w sferze poŜytku 
publicznego, podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego  
i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie następującej dokumentacji : 
 
1. Oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 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 zadania ( D z .U. Nr  264, poz. 2207). 

2. Kopia aktualnego statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 
3. Wypis z KRS lub innej ewidencji. 
4. Sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek wyników lub rachunek 

zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok. 
 
 
Oferty naleŜy składać do 18 lutego 2010 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta  
i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5 A, w zaklejonej kopercie podpisanej ,,Otwarty 
konkurs ofert – nazwa zadania”. 
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu (0 55) 244 06 70. Wzór oferty 
moŜna pobrać ze strony internetowej www.frombork.pl lub strony BIP Urzędu Miasta  
i Gminy Frombork www.frombork.samorzady.pl lub otrzymać w pokoju nr 18 Urzędu. 
O wyniku konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od 
daty jego rozstrzygnięcia.  
 
 
 
 
      Burmistrz Miasta i Gminy Frombork 
       /-/ Krystyna Lewańska 
 


