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Zarządzenie Nr 44/2020 
Burmistrza Obornik 

z dnia 28 lutego 2020 r. 
 

w sprawie: zmiany terminów konkursów ogłoszonych w Załączniku Nr 9 do Programu 
współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2020 rok”, zarządzam co następuje: 

 

§1 
Zmienia się zapisy Terminarza konkursów ofert realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 
2020, stanowiącego załącznik nr 9 do Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2020 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Obornikach 
z dnia 27 listopada 2019 r. 

§2 
Zmieniony Terminarz konkursów, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia. 

§3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Oborniki. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Zarządzenie Nr 28/2020 
Burmistrza Obornik 
z dnia 6 lutego 2020 r. 

 
Załącznik Nr 9 

do PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

GMINY OBORNIKI  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI  

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

NA 2020 ROK 

 

 

TERMINARZ KONKURSÓW OFERT REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 

W ROKU BUDŻETOWYM 2020. 

Wyjaśnienia do treści kolumny „TERMINARZ”: 

 przez „OGŁOSZENIE” rozumie się opublikowany w treści ogłoszenia o konkursie okres 

naboru ofert realizacji zadania konkursowego, 

 przez „ROZSTRZYGNIĘCIE” rozumie się termin ogłoszenia wyników konkursu 

 przez „PODANIE TERMINÓW PODPISANIA UMÓW” rozumie się termin, w którym 

podane zostaną do wiadomości wyłonionych w konkursie oferentów daty planowanych 

uroczystości podpisania umów; 

 przez „KOREKTY” rozumie się termin, do którego wyłonieni w konkursie oferenci, dla 

realizacji zadania których wysokość przyznanych środków publicznych jest mniejsza, niż 

kalkulowana w ofercie, powinni złożyć aktualizację oferty dostosowaną do wysokości 

przyznanych środków; 

 przez „UMOWY” rozumie się termin, do którego zostaną zawarte umowy o wsparcie lub 

o powierzenie realizacji zadań z oferentami wyłonionymi w konkursie, na realizację zadań 

których przyznano środki w wysokości kalkulowanej w ofercie lub w przypadku 

przyznania środków w wysokości mniejszej, niż kalkulowana w ofercie, którzy złożyli 

aktualizację oferty dostosowaną do wysokości przyznanych środków. 
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Lp. KONKURS – ZAKRES KONKURS - ZADANIE TERMINARZ 

1. 
WSPIERANIE RODZINY 
I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci, o których mowa w przepisach 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w formie świetlic środowiskowych  

OGŁOSZENIE: 
28.11.2019 r. – 20.12.2019 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE: 

do 31.12.2019 r. 
 

PODANIE TERMINÓW 
PODPISANIA UMÓW: 

31.12.2019 r. 
 

KOREKTY: 
do 10.01.2020 r. 

 
UMOWY:  

do 17.01.2020 r. 

2. 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wspieranie działalności zmierzającej do poprawy 
funkcjonowania w społeczności lokalnej osób 
dotkniętych utratą zdrowia - niepełnosprawnych 

 

Lp. KONKURS – ZAKRES KONKURS - ZADANIE TERMINARZ 

3. 

WSPIERANIE 
I UPOWSZECHNIANIE 
KULTURY FICZNEJ I SPORTU 

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tym 
niepełnosprawnej 

OGŁOSZENIE: 
28.11.2019 r. – 20.12.2019 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE: 

do 10.01.2020 r. 
 

PODANIE TERMINÓW 
PODPISANIA UMÓW: 

14.01.2020 r. 
 

KOREKTY: 
do 24.01.2020 r. 

 
UMOWY:  

do 31.01.2020 r. 

4. 
Upowszechnianie zorganizowanej aktywności 
fizycznej  

 

 

Lp. KONKURS – ZAKRES KONKURS - ZADANIE TERMINARZ 

5. 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 
W WIEKU EMERYTALNYM 

Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa 
osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania 
poprzez udzielenia wspierania w formie 
konsultacji i drobnych napraw technicznych, 
ograniczających wystąpienie zagrożeń dla 
zdrowia z powodu niesprawności instalacji, 
sprzętów i urządzeń domowych 

OGŁOSZENIE: 
31.12.2019 r. – 23.01.2020 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE: 

do 30.01.2019 r. 
 

PODANIE TERMINÓW 
PODPISANIA UMÓW: 

30.01.2019 r. 
 

KOREKTY: 
do 03.02.2020 r. 

 
UMOWY: 

do 10.02.2020 r. 

6. 

POMOC SPOŁECZNA, W TYM 
POMOC RODZINOM 
I OSOBOM W TRUDNEJ 
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIE SZANS 
TYCH RODZIN I OSÓB 

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy 
Oborniki skierowanych do osób 
zainteresowanych wszczęciem postępowania 
upadłościowego osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej 
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Lp. KONKURS – ZAKRES KONKURS - ZADANIE TERMINARZ 

7. 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA 
DÓBR KULTURY 
I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

Wspieranie zadań na rzecz upowszechniania 
kultury z uwzględnieniem inicjatyw lokalnych 
oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych i udział 
w konkursach; podtrzymywanie tradycji 
narodowych i kultywowanie tradycji lokalnych 
oraz spotkania, pokazy, prezentacje, wykłady, 
warsztaty i wyjazdy kulturalne 

OGŁOSZENIE: 
03.01.2020 r. – 29.01.2020 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE: 

do 14.02.2020 r. 
 

PODANIE TERMINÓW 
PODPISANIA UMÓW: 

19.02.2020 r. 
 

KOREKTY: 
do 28.02.2020 r. 

 
UMOWY: 

do 13.03.2020 r. 

8. 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 
W WIEKU EMERYTALNYM 

Działalność na rzecz osób starszych – spotkania, 

pokazy, prezentacje, wykłady i warsztaty 

9. 
PROMOCJA I ORGANIZACJA 
WOLONTARIATU 

Promocja idei wolontariatu, również 
z elementami profilaktyki, w tym szkolenia – 
wykłady, warsztaty dla wolontariuszy 

 

Lp. KONKURS – ZAKRES KONKURS - ZADANIE TERMINARZ 

10. 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ 
DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 
WYPOCZYNKU DZIECI 
I MŁODZIEŻY 

Organizowanie wypoczynku letniego – 
półkolonie, kolonie ze szczególnym 
uwzględnieniem środowisk o niskim statusie 
materialnym 

OGŁOSZENIE: 
30.01.2020 r. – 21.02.2020 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE: 

do 04.03.2020 r. 
 

PODANIE TERMINÓW 
PODPISANIA UMÓW: 

06.03.2020 r. 
 

KOREKTY: 
do 20.03.2020 r. 

 
UMOWY: 

do 31.03.2020 r. 

11. 
TURYSTYKA 
I KRAJOZNAWSTWO 

Organizacja rajdów pieszych, rowerowych, 
samochodowych i spływów kajakowych 
z elementami profilaktyki; poprawa i rozwój 
szlaków turystycznych 
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12. 

EKOLOGIA I OCHRONA 
ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO 

Realizacja zadań o charakterze proekologicznym 

OGŁOSZENIE: 
09.03.2020 r. – 30.03.2020 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE: 

do 07.04.2020 r. 
 

PODANIE TERMINÓW 
PODPISANIA UMÓW: 

10.04.2020 r. 
 

KOREKTY: 
do 21.04.2020 r. 

 
UMOWY: 

do 30.04.2020 r. 

 


