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Torzym   17 styczeń 2007r. 

Działając na podstawie art.11 ust. 1.2 i art. 13 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) oraz stosownie do uchwały 
Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 grudnia 2006r. 
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami Burmistrz Torzymia  ogłasza otwarty 
konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego 
w  2007r. z zakresu: upowszechniania i rozwoju kultury 
fizycznej, sportu  ,podtrzymywania tradycji narodowej 
,pielęgnowana polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej ,obywatelskiej i kulturowej.

Pełen tekst ogłoszeń konkursowych, zawierający: 
1) rodzaj i formy realizacji zadań; 
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 
2007; 
3) wysokość środków przeznaczonych w roku 2006 na realizację zadań tego 
samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu; 
4) zasady przyznawania dotacji; 
5) termin i warunki realizacji zadań; 
6) termin składania ofert; 
7) termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert; 
8) postanowienia końcowe; 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Torzymiu : 
www.torzym.pl oraz w Referacie  Organizacyjno Społecznym   Urzędu 
Miejskiego w Torzymiu , ul. Wojska Polskiego 32 , pokój 7, tel. 068 3413012 

Druki ofert oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak 
również szczegółowe informacje o konkursie można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego w Torzymiu :

 www.torzym.pl oraz w Referacie Organizacyjno –Społecznym ,

Urzędu Miejskiego w Torzymiu , ul. Wojska Polskiego 32 , pokój 4, tel. 068 
341 3012 
Wielkość środków publicznych przeznaczonych  na łączną realizację zadania 
to 120 000,00 zł
Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Torzymiu (Pokój Nr 14), ul. Wojska Polskiego 32 do dnia 26. 
lutego 2007r. do godz. 14.00 
Zastrzega się prawo zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w 
Torzymiu . 

/-/Ryszard Stanulewicz 


