Otwarte konkursy ofert na zadania publiczne w
2021 r.
Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.
Link do ogłoszenia o konkursie
Nazwy zadań publicznych wraz z planowaną wysokością środków na ich realizację:
a) pomoc społeczna- 31 000,00 zł,
b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój potrzeb kulturalnych mieszkańców- 71 500,00 zł,
c) nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży- 4 000,00 zł,
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki- 48 000,00 zł,
e) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego- 4000 zł
f) bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo- 18 500 zł
Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
a) zadania publiczne wymienione w ust. 1 a,b,c,d,e,f realizowane będą od 29 stycznia do 31 grudnia 2021 r.,
b) adresatami zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego są mieszkańcy Gminy Mosina.
Termin składania ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania
publicznego i nazwy organizacji w terminie od 30 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. do godziny
15.00 w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1, 62-050
Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data jej faktycznego wpływu do Urzędu Miejskiego w
Mosinie.

Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę w roku 2019 i 2020:
Wysokość przekazanych środków
L.p.

Rodzaj zadania
2019 rok

2020 rok

1.

pomoc społeczna

31 000,00 zł

31 000,00 zł

2.

edukacja publiczna i wychowanie dzieci i młodzieży

4 000,00 zł

4 000,00 zł

8 500,00 zł

0,00 zł

62 000,00 zł

71 500,00 zł

3.

4.

5.

bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
narodowej
ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

0,00 zł

2 000,00 zł

6.

upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki

334 775,00 zł

372 000,00 zł

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty i wytyczne znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Mosinie.

