
ZARZĄDZENIE NR 15/07 
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2007 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. zorganizowanie VIII 
Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych oraz IX Festiwalu 
Twórczości Muzycznej Niewidomych 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), uchwały 
Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie Programu Współpracy Gminy Bytom Odrzański z Organizacjami 
Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 
na rok 2007 oraz uchwały Nr III/16/06 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 
z dnia 15 grudnia 2006 r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytom Odrzański 
na rok 2007. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2007 przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego w zakresie działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 
1) zorganizowanie VIII Olimpiady Integracyjnej Niepełnosprawnych. 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 
Oferty należy składać w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tj. do dnia 16 maja 2007 r. 
2) zorganizowanie IX Festiwalu Twórczości Muzycznej Niewidomych. 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. 
Oferty należy składać do dnia 20 września 2007 r. 

§2. Do konkursów mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, 
o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność statutową 
w danej dziedzinie. 

§3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

§4. Wyboru ofert dokona komisja powołana odrębnym zarządzeniem. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


