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Mistrzowiez Osiecznej
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY WOSIECZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁA-NIE NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI
Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej ogłasza otwarty konkurs ofert narealizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - przeciw-działanie narkomanii i alkoholizmowi – z realizacją zadania w 2008 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz Roz-porządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005roku (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotówwymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie w zakresie ochrony zdro-wia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi - Organizacjawypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy w Osiecz-nej.

a) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2008 roku– 23. 000 zł,
b) termin realizacji zadania do grudnia 2008 roku,
c) warunki realizacji zadania:
- zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej,
- zapewnienie do prowadzenia zajęć osób posiadających odpowiedniekwalifikacje zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą,
- realizacja programu profilaktycznego,
d) informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2007roku.
Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznegomiasta i gminy w Osiecznej z zakresu ochrony zdrowia.
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegającesię o dotację zadania powinny spełnić warunki ogólne:
• złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertęprzez osoby upoważnione, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i ter-minowy,
• wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń,kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji zadania.
2. Termin i sposób składania ofert:
• kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać przez osoby upo-ważnione do składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31maja 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Osiecznej, ul. Po-wstańców Wielkopolskich 6 tel. (065) 535-00-16.
Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-riacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoruzawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru spra-wozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzórofert dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Osiecznej (pok. nr 2) orazw Biuletynie Informacji Publicznej.
Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałemprzez osoby upoważnione do podpisania oferty.
3. Warunki i termin realizacji zadania:
• oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wy-konania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie,
• od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanejdotacji ze środków budżetu miasta i gminy w Osiecznej,
• termin realizacji zadania: od 15 czerwca do 31 grudnia 2008 roku,
• wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formiewykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz natablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Osiecznej.
4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
• rozpatrywanie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13czerwca 2008 roku włącznie,
• oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Kon-kursową, powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Osiecznej.
Ocenie podlegają następujące kryteria:
• merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wniosko-dawcy,
• ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu do-świadczenia podmiotu realizacji tego zadania, realności wykonania zada-nia, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
• ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczęd-ności oraz efektywności wykonania,
• kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np.praca wolontariuszy).
5. Postanowienia końcowe:
• Dotacji nie można wykorzystywać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do od-wołania.
Miasto i Gmina w Osiecznej w latach ubiegłych nie zlecało realizacji zadańpublicznych podmiotom wymienionym w art. 13 ust. 2 pkt. 7 z zakresuochrony zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Burmistrz Miasta i Gminy w Osiecznej
Osieczna, 28 kwietnia 2008 r.

/-/ Stanisław Glapiak

- Jako członkowie koła wędkar-
skiego mogliśmy organizować we-
wnętrzne zawody, ale nie
mogliśmy startować w mistrzo-
stwach o wyższej randze. Posta-
nowiliśmy więc założyć klub i
uzyskać licencję. W ten sposób
najlepsi zawodnicy mieli możli-
wość rywalizacji z innymi wędka-
rzami – tłumaczy prezes koła
Piotr Kośmider.

Ci, którzy chcieli być członkami
klubu zdeklarowali się dobrowol-
nie, jest też kilka osób, które na-
leżą i do klubu i do koła. Na

początku działalności DAN-POL li-
czył 16 zawodników, dziś jest 38,
w tym 3 kobiety. Większość klubo-
wiczów wywodzi się z osieckiego
koła, ale są też osoby z zewnątrz
– z Leszna, czy Pawłowic.

Na swoim koncie mają zdoby-
tego w 2007 roku Wicemistrza
Wielkopolski w kategorii juniorów
oraz 4. i 5. miejsce w Grand Prix
Wielkopolski. W ubiegłym roku
podczas Mistrzostw Wielkopolski
seniorów zajęli 6 miejsce, na 16
startujących drużyn. Dwa lata
temu zdobyli Mistrzostwo Polski w
kadetach. W każdym sezonie ko-
biety i mężczyźni startują również
w Mistrzostwach Polski. Jako tre-
ningi organizują klubowe zawody
towarzyskie.

- Na każdych zawodach, nawet
naszych wewnętrznych wręczamy

Chyba niewiele osób wie, że na terenie Osiecznej działa klub
wędkarski DAN-POL. Istnieje już od 7 lat i rozsławia naszą
miejscowość na cały kraj. Powstał w 2001 roku jako antido-
tum na niemożność brania udziału w mistrzostwach.

dyplomy i puchary, bo chcemy,
żeby każdy zwycięzca czuł się do-
ceniony – mówi prezes.

W tym roku startować będą
sześć razy w zawodach Grand Prix
Wielkopolski, jedno z tych spotkań
– na Odrze w miejscowości Klucze
powierzono im do realizacji.

DAN-POL to jeden z ośmiu klu-
bów działających przy okręgu lesz-
czyńskim. Jako jedyny w tym roku,
w styczniu zorganizował podlo-
dowe zawody.

- Nasz klub ma swój sztandar i
kronikę. Jesteśmy jednostką nie-

zależną, samofinansującą się.
Wędkarstwo to sport kosztowny, a
wyjazd na mistrzostwa wiąże się
ze sporym wydatkiem. Zdobyliśmy
już wiele i nie chcemy tego za-
przepaścić, dlatego mile widzieli-
byśmy sponsorów, którzy
zechcieliby nas wspomóc finan-
sowo – mówi P. Kośmider

Członkowie DAN-POL dziękują
sponsorom, bez których nie byłoby
tych osiągnięć: burmistrzowi, dy-
rektorowi banku w Osiecznej i za-
kładowi Kan-Bud,zaangażowanym
w działalność: Ryszardowi Dwo-
rackiemu, Grzegorzowi Wróblew-
skiemu i Jackowi Borowcowi oraz
wszystkim ludziom, którzy przy-
czynili się do sukcesu klubu.

W czerwcu członkowie klubu
DAN-POL chcą startować w Mist-
rzostwach Polski organizowanych
w Warszawie na Wiśle.


