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Zarządu Powiatu P rudnickiego
z dnia ł} grudnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu ofert na wykonanie
zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2014 roku

Na podstawie art.32 ust 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o Samorządzie powiatolvym
(Dz.U.z20l3r.,poz.595ipoz.649)wzawiązkuzart'5ust.3,art. IIust.2iart. 13ustawy
z dnia 24 kwietni a 2003t. o dziaŁalności pożytku publicznego i o wolontariacię (tj. Dz. U. Nr 234
poz.7536 z 20I0r. z póŹn. zm.) oraz uchwałą Rady Powiatu Prudnickiego Nr XLl268l20I3 z dnia
29 listopada 20I3r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Prudnickiego
z organizacjani pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalnoŚci
pożytku publicznego i wolontariacie na rokŻOI4, Zarząd,Powiafu uchwala, co następuje:

$ I. Zarząd Powiatu Prudnickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadan publicznych w sfęrzę objętej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w

2014r. w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) kultury ftzycznej,

3) turystyki i krajoznawstwa,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działalności na tzecz osób niepełnosprawnych.

Z.Treśc ogłoszenia stanowi zaŁącznik do niniejszej uchwały.

3. Na realizację zaduhw ramach ogłoszonego konkursu ptzęznacza się kwotę 58.000 zł.

4.ogłoszenie konkursu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na

stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

$ 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Radosław Roszkow

JózefSkiba.......

Czesław Dumkiew

Krzysztof Glombitza. . . . . .

Janusz Siano.



Załącznik do uchwaĘ Nrł/:j' /łlł/13
Zarządu Powiatu Prudnickiego
z dnia i*bgrudnia2OI3 r.

oGŁosZENIE

Działając na podstawie art. 5, art. 11 ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia24kwietnia2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96' poz.873 Zpoźn' zm')

Zarząd Powiatu Prudnickiego
ogłasza:

otwarty konkurs ofert dla organizacjipozaruądowchoraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3

ustawy z dnta 24 kwietnia2}}3r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie

realizacji priorytetowychzadafipublicznych Powiatu Prudnickiego w 20I4r. w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) kultury frzycznej,

3) turystyki i krajoznawstwa,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działalności na rzecz osob niepełnosprawnych.

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadaft

$ 1.1 Zlecęnie w/w zadan odbywaó się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Środki finansowe zostaną rczdzięIone

pomiędzy uprawnionych, których oferty zostaną wyłonione w drodze konkursu. Dopuszcza się

finansowanie więcej niż jednej oferty w danym zadaltu.

2' W ramach koŃursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadan:

a) kultury, sztukio ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- wspieranie przedsięwzięó artystycznych i kulturalnych na terenie powiatu

- wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenię dla kultury i tradycji

Powiatu Prudnickiego;

- edukacja kulturalna i propagowanie sztuki wśród dzieci, mŁodzieży i dorosłych

zamieszkujących teren Powiatu Prudnickiego,

- rozwij anie zainteresowań kulturą Powiatu Prudnickiego;

b) kultura fizycznaz

- organizację i koordynację zĄęÓ, zawodów i innych tmpIez sportowych o zasięgu powiatowym

dla dzieci, rrlodzieŻy i dorosłych Powiatu Prudnickiego,



- uczestnictwa mieszkańców Powiatu w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o

charakterzepowiatowym,krajowym,międzynarodowym,

- wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zabezpieczenia

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i rrlodzieŻy zamieszkałej na terenie Powiatu

Prudnickiego;

c) turysĘka i krajoznawstwo:

- organizacja otaz wspieranie przedsięwzięó mających na celu popularyzację walorów

kraj oznawc zy ch i turystycznych na tereni e Powiatu,

- organizacjaorazwspieranie maratonów, rajdów, spotkań oraz wycieczeklłĄoznawczych,

d) ochrona i promocja zdrowia :

_ wspieranie tworzenia projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in. z zakresu:

- minimalizowania izolacjt społecznej,

- aktywizacji,

- wzrostu zaradności życiowej i motywacji do pełnienia ról społecznych,

- integracji społecznej osób z zabutzeniami psychicznymi i ich todzinze środowiskiem

lokalnym,

- udzielania kompleksowego wsparcia osobom z zabtnzeniami psychicznymi i

niepełnosprawnym intelęktualnie oraz ich rodzinomprzęz specjalistów: pedagoga,

psychologa, terapeutę i innych specjalistów stosownie do rozpoznanych potrzeb.

e) działalnoŚć na rzecz osób niepełnosprawnych:

- wspieranie organizaĄi spotkan iimprez integracyjnych,

- wspieranie wyjazdów turystycznych oraz zawodów sportowych osób niepełnosprawnych.

II. Wysokość środków finansowych

$ 2. Na realtzację zadan wyłonionych w otwarlym konkursie oferl w 2014 roku', Zarząd Powiłu
Prudnickiego przeznacza kwotę 58.000 zł,w tymna:

a) kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 20.000zł;

b) kultura ftzy czna - 20.000zł,

c) turystyka i krĄoznawstwo- 8.000zł,

d) ochrona i promocja zdrowia- 8.000zł,

e) działalno śc na rzecz o s ób niepełno sprawny ch-2.000 zŁ

III. Zasady przyznawania dotacji

$ 3.1. Do koŃursu mogą przystąpić organtzacje pozarządowe oraz podmioty wymienione

w art. 3 ust.3 ustawy z dnia Ż4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego



i o wolontariacie' które łącznie spełniają następujące warunki:

I) zamierzają realizowaó zadartia na rzecz mieszkaiców powiatu prudnickiego lub na rzęcz

Powiatu Prudnickiego;

2) prowadzą działalnoŚÓ statutową w zakresie zadania publicznego' na które składają ofertę

w ramach zadan objętych koŃursem;

3) dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;

4) posiadają doświadczeniebądź warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem

konkursu;

5) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi

załącznikami'

2. ZŁożente oferty nie jest jednoznacznę z przyznaniem dotacji.

3. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostaną

powiadomione o zleceniu zadartia publiczne go.

4. Jeżeli wysokośó przyznanej dotacji jestniŻsza niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany

jest do dokonywania korekty kosztorysu.

$ 4.1. DecyĄę o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji

Konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej słuŻących reaIizacji zadania. od decyzji Zarządu

nie przysługuj e odwołanie.

2.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie

internetowej urzędu'

3. Skład Komisji oraz tryb jej pracy kazdorazowo określa Zarząd Powiatu Prudnickiego w formie

uchwały.

 .Ptzekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.

5. Jeśli w wyniku realtzacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartoŚć zadaria, odpowiedniemu

zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowartiem udziału procentowego dotacji w całkowitych

kosztach zadanta. W przypadku zwiększenia całkowitych kosztów realizacji zadania, wysokość

dotacji pozostaje bez zmian.

s 5.Z dotacji nie będą dofinansowane:

- pokrycie defi c1tu zrealizowanych wcześniej przedsię wzięc,

- budowa lub zakup lokali i gruntów,

- zakup środków trwałych' wyposazenia urządzen technicznych.



lV. Terminy i warunki realizacji zadania

$ 6.1. Realizacja zadanta powinna nastąpić nie wcześniej niŻ 1 stycznia 20I4r. i zakonczyÓ się

nie póŹniej niŻ3I grudnia 20I4r.

2. Zadania powinny byc rcaIizowane z najv,,yŻszą starannością, zgodnie z zawartymi umowami

oraz obowiązląącymi standardami i przepisami prawa.

3. Wszystkie dowody księgowe muSZą zostać wystawione w okresie reallzacji zadania,

wskazanym w umowie.

4. W trakcie realizacji zadania Zleceniodawca upoważniony jest do kontrolowania realtzacji

zadaria.

5. Sprawozdanie winno byó złoŻone w terminie, w sposób rzetelny i prawidłowy.

V. Termin i warunki składania ofert

$ 7.1. oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wzorem formularza, ktory stanowi

załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 20I0r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realtzacji zadania publicznego

orazwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z20IIr., Nr 6 poz. Ż5) oruz powinna

w szczególności zawierać informację zawartąw art.I4 ustawy o działalności pożytku publicznego i

o wolontariacie (Dz. U. z 20I0r., nr 234, poz.I536 z poŻn. zm.), znajdującego się na stronie

internetowej www.powiatprudnicki.pl w za|<ładce- współpraca Z organizacjarni pozarządov,,ymi

lub w Wydziale organizacyjnym, Programów Rozwojowych i Zarzadzania Kryzysowego

ul. Kościuszki76,

2. oferty taleŻy składaó osobiście w Punkcie obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Prudniku

( parter) Iub za poŚrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Prudniku

ul. Kościuszki76

48-Ż00 Prudnik' w zamkniętej kopercie z napisem ,,Konkurs- zadanie (podać nazwę zadania)",

wrazznazwą i adręsem oferenta.

3. Termin składania ofert upłyłva w dniu 6 sĘcznia 2014r., w przypadku przesyłania ofert drogą

pocztową, decyduje data wpłyrvu do Starostwa Powiatowego, a nie data stempla pocztowego.

4. Do ofert naleŻy dołączyc:

- aktualny odpis/wyciąg zKrajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji

lub i''ny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go

reprezentujących _ważny 3 miesiące od daty wystawienia,

- statut organizaĄi lub jego kserokopię,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowę za 20II i 2012 rok (bilans, rachunek zysków i strat



oraz informacje dodatkowe do bilansu, i możliwe do przedłożenia sprawozdaniaza20L3r.),

- oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w
płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

- oświadczenie o zgodnym Z umową wykorzystywaniu dotacji przyznanych w ciągu ostatnich

trzechlat oraz prawidłowym ich tozliczeniu.

5. Kserokopie dokumentów (zaŁączników) wymaganych przy złoŻeniu oferty muSZą byó na każdej

stronie potwierdzote ,za zgodność z oryginaŁem" przez co najmniej jedną z osób uprawnionych do

reprezentowania oferenta.

6. ofert winna byó podpisanaptzez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresię

Spraw majątkowych, zgodnie zzapisami wynikającymize stosownych dokumentów (w tym KRS).

7 . oferta winna byÓ złoŻona czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

8. ZłoŻote ofert podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

9. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 mogązłoŻyc

ofertę wspólną.

10' W przypadku złoŻenia oferty wspólnej, ofęrta ta musi spełniać wymogi określone w art. 14

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

YI. Zasadyo tryb i kryteria wyboru ofert

$ 8.1. oferty zostaną rozpatrzone przęz Komisję KoŃursową z uwzględnieniem zasad

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od daty zakoitczeniaprzyjmowania ofert.

3. odrzuceniu podlegają oferty:

I) zŁoŻone po terminie (nie dopuszcza się uzupełnienia oferty po terminie jej złoŻenia);

2) niekompletne, złożone na niewłaścinrym formularzu, nieprawidłowo wypełnione;

3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;

4) złoŻoneprzez podmiot nieuprawniony do wzięciaudziału w konkursie;

5) przesłane drogą elektroniczną;

6) podpisane przez osoby nieuprawnione;

7 ) nieuw zg1 ę dni aj ąc e zadania wskazane go w niniej szym o gło szeniu ;

8 ) gdy r ealizacj a zadania v,rykt acza poza termin uj ęty w o gło szeniu.

4. oferty spełniające wymogi formalne, zostaną ocenione pod względem merytorycznym według

poniższych kryeriów:

1 ) mo żl iwo ść r e altzacji zadania pr Zez o ferenta,

2) poprawna jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie

rc alizow aŁ zadanie pub 1 i c zne ;

3) kalkulacja kosztów rcaltzacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu



s)

6)

rzeczowego zadaniai

4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na rcalizację zadania

publicznego;

ocena planowanego wkładu tzeczowe1o, osobowego' w tym świadczenia wolontariuszy

i pracy społecznej członków;

rzetelnośó i terminowośĆ, oruz sposób rozliczenia dotychczas ottzymanych środków na

r ealizacj ę zadań publ i cznych.
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