
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 55, 
poz. 1298; Nr 169, poz. 1420) oraz uchwały Nr LVII/990/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25  
października  2006 roku  w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  miasta  Piotrków Trybunalski  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
 o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok 

 
 

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 

ogłasza 
otwarty konkurs ofert dotycz ący wsparcia 

zadań realizowanych  z zakresu ochrony i promocji zdrowi a oraz integracji europejskiej  
na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2007 r oku 

 
Konkurs jest adresowany do : 
- organizacji pozarządowych, 
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa   

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego, 

-  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 
-  jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych  
 
Zadania i wysoko ść środków finansowych przeznaczonych na ich dofinansow anie:    
      
1.  Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i poprawy zdrowia  
      mieszkańców chorych na cukrzycę                                                                                6.000 zł 
2. Organizacja imprez, konkursów promujących zdrowy styl Ŝycia                                      4.000 zł     
3.  Zapewnienie usług dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oferowanych  
     przez punkt informacyjny  w sieci  EUROPE - DIRECT                                       35.000 zł 
  
     W/w środki mogą ulec zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta określającej wysokość budŜetu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok. 
 
     Oferty wraz z harmonogramem realizacji zadania naleŜy składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 grudnia 2006 roku  do godz. 15.30 w Referacie Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej 
Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim PasaŜ Rudowskiego 10, p. 309 A. 
 
 
     Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty i regulaminem konkursu 
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego www.piotrkow.pl a takŜe w Referacie Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej Urzędu 
Miasta, p. 309 A tel. 732-77-81 lub 732-77-82. Oferty rozpatrzone zostaną w terminie do dnia 2 stycznia 
2007 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego         
w oparciu o następujące kryteria: 
 
-  merytoryczna wartość oferty (oceniana w skali: 0 - 25),  
- koszty wykonania zadania, w tym wysokość wkładu własnego podmiotu i udziału innych źródeł 

finansowania (oceniane w skali: 0 - 20), 
-  doświadczenia  w  dotychczasowej  współpracy z   samorządem   lokalnym  (oceniane w skali: 0 - 5),  
-  zgodności zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu (oceniane w skali: 0 - 10),  
-  kalkulacja kosztów zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (oceniana w skali: 0 -20),  
-  dysponowanie kadrą zdolną do realizacji zadania (oceniane w skali: 0 -10),  
-  wkład pracy wolontariuszy (oceniany w skali: 0 - 10). 
 
Kwoty dotacji nie mogą przekraczać 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania. 
 
              Wsparcie udzielone zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany z 2004r.    
Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420) 
oraz Programie współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami,  o  których  mowa  w  art. 3  ustawy  o  działalności  poŜytku  publicznego i o 
wolontariacie, na 2007 rok. 
 
 W latach 2005 i 2006 wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje 
pozarządowe przy wsparciu z budŜetu miasta w następujących kwotach:    



 
   rok 2005  rok 2006 

zadanie nr 1 5.000 zł 6.000 zł 

zadanie nr 2 - 3.500 zł 

zadanie nr 3 35.000 zł 35.000 zł 
 

 


