
UCHWAŁA NR 48/2019
ZARZĄDU POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości 
powiatu kozienickiego na rok 2019.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U.z 2018r. Poz.450,650,723,1365,Dz.U 2019r.poz.37 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/ 206/2017 
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego 
z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 uchwala się co następuje:

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych należących do 
właściwości powiatu kozienickiego z zakresu:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. Turystyki i krajoznawstwa.

3. Promocji i organizacji wolontariatu.

Na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego w 2019 roku przeznacza się 20.000,00 złotych.

§ 2. 

Pisemne ogłoszenie konkursu do publicznej wiadomości zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej , na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Andrzej Jung Przewodniczący Zarządu .........................................................

2. Józef Grzegorz Małaśnicki Wiceprzewodniczący Zarządu .........................................................

3. Waldemar Banaś członek Zarządu .........................................................

4. Marek Kucharski członek Zarządu .........................................................

5. Małgorzata Siekut członek Zarządu .........................................................
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 OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu Kozienickiego działając na podstawie art. 13 ust.1  ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.
z 2018r. Poz.450,650,723,1365,z 2019r. Poz.37 i Uchwały Nr  XXXIII/206/2017 Rady
Powiatu Kozienickiego z dnia 30 sierpnia 2017r.w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu Współpracy Powiatu Kozienickiego z organizacjami pozarządowymi na lata
2018  -2022   ,  ogłasza   otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  w  2019  roku  zadań
publicznych wspieranych przez samorząd powiatowy w zakresie:

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadanie 1  Szkolenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz organizowanie ,

udział w zawodach sportowych – 10.000,00zł. 
II. Turystyki i krajoznawstwa.
Zadanie  1  Krzewienie  turystyki  i  krajoznawstwa  oraz  aktywnych  form

wypoczynku  – 5.000,00zł.
III. Promocja i organizacja wolontariatu.
1.Dofinansowanie  działań  mających  na  celu  promocję  i  krzewienie  idei

wolontariatu  działającego  na  rzecz  propagowania  badań
profilaktycznych USG kobiet z powiatu kozienickiego-5.000,00zł.

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku  2019 t.j.
20 tyś zł . W roku 2018 wysokość dotacji wyniosła 15 tyś zł .

IV W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
1. organizacje  pozarządowe  nie  nastawione  na  zysk  (stowarzyszenia,  fundacje,
spółdzielnie  socjalne,  spółki  akcyjne  ,spółki  z  o.o.  oraz  kluby  sportowe  )
prowadzące działalność w zakresie zadań konkursowych,
2. osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów

o stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w Rzeczypospolitej  Polskiej,
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich
cele  statutowe  obejmują  prowadzenie  działalności  w  zakresie  zadań
konkursowych.

V. Zasady przyznawania dotacji.
1.  Zasady  przyznawania  dotacji  na  realizacje  przedmiotowych  zadań  określają
przepisy:  Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i wolontariacie  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz  450,650,723,1365,z
2019r.poz37.),Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z
2017r.poz.2077,z  2018r.poz.62,1000,1366,1669,1693,2245,2354,2500,  z  2019r.  Poz
303,326).

Załącznik do uchwały Nr 48/2019

Zarządu Powiatu Kozienickiego

z dnia 29 marca 2019 r.
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a)  Dotacje  na  realizacje  zadań  otrzymają  podmioty,  które  zostaną  wybrane
w niniejszym postępowaniu konkursowym.
b) Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których
mowa w ogłoszeniu konkursowym.
c)  Wybór  oferty  nie  gwarantuje  przyznania  środków  w  wysokości  o  którą
występuje oferent.

d)  Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną
uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu 
konkursowym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. Decyzję o wyborze oferty i
udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu.
e)  Szczegółowe  i  ostateczne  warunki  realizacji,  finansowania  i  rozliczania
zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Zarządem Powiatu.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie  winno  być  zrealizowane  w  roku  2019  z  zastrzeżeniem,

że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą

umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców powiatu
kozienickiego.

4. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na
inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

5. W trakcie realizacji zadań w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego,
zwraca się szczególną uwagę na:

a) realizowanie zadań będących przedmiotem oferty,
b)  wykorzystywanie  przyznawanych  kwot  dotacji  zgodnie
z przeznaczeniem, 
c)  prawidłowe,  rzetelne  oraz  terminowe  sporządzanie  rozliczeń
finansowych i sprawozdań merytorycznych,
d)  oszczędne  i  celowe  wydatkowanie  przyznanych  środków
finansowych.
e)upowszechnianie  wiedzy,  że  zadanie  realizowane  jest  przy  udziale
środków Powiatu Kozienickiego.

VII Termin i warunki składania ofert.
1. Podmioty  uprawnione  do  udziału  w  postępowaniu  konkursowym,  składają

pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzenie
Przewodniczącego  Komitetu  do  spraw  Pożytku  Publicznego  z  dnia  24
października  2018  r.  w  sprawie  wzorów  ofert  i  ramowych  wzorów  umów
dotyczących   realizacji  zadań  publicznych,  oraz  wzorów  sprawozdań  z
wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018r, poz. 2057).

2. Oferty należy przygotować według następujących zasad:
a) formularz oferty należy przygotować w języku polskim,
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b) oferta musi być sporządzona w sposób czytelny i trwały,
c)  nie  należy  zmieniać  układu pytań,  ani  przekraczać  określonego
maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi,
d) oferta musi być kompletna i  zawierać odpowiedzi na wszystkie
wymagane  pytania,  jeśli  którekolwiek  pytanie  nie  dotyczy
wnioskodawcy czy zgłaszanego projektu, należy to jasno zaznaczyć
(np. wpisać „nie dotyczy”),

                  e) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe,
aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celu.

Brak  przestrzegania  powyższych  reguł  spowoduje  ,że  oferty  nie
zostaną dopuszczone do postępowania konkursowego.

3. Do oferty należy dołączyć:
a)  Oryginał  lub  kopię  statutu  opatrzoną   podpisem  osoby
upoważnionej   do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
pozarządowej lub podmiotu,
b) Aktualny wypis z właściwej ewidencji gospodarczej lub rejestru.
c) Wykaz imienny osób korzystających z dotacji  .

Kopie  dokumentów winny być poświadczone „za zgodność z  oryginałem”
przez osoby uprawnione.

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej
kopercie pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Kozienicach ul. Kochanowskiego
28, 26-900 Kozienice lub osobiście w Kancelarii Starostwa pok. Nr 1 w terminie
do 26  kwietnia 2019r. do godz. 1300 (decyduje data wpływu).

5. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
a) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
b) tytuł zadania,
c)  adnotację  „nie  otwierać  przed  posiedzeniem  komisji  z  otwarciem
ofert”.

6. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z
przyczyn formalnych.

7. Komisja  konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  wezwania  oferentów  do
przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz uzupełnienia braków formalnych
dopuszcza się formę zawiadomień telefonicznie (nie dotyczy oferty).

8. Oferty nadesłane w inny sposób niż wskazane w ustępie 4 (np. faksem lub pocztą
elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją
pozostają  w  aktach  urzędu  i  bez  względu  na  okoliczności  nie  będą  zwracane
wnioskodawcy  ani  w  trakcie  procesu  przyznawania  dotacji,  ani  po  jego
zakończeniu.

10. Wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  ofert  oraz  dostarczeniem
do Starostwa ponosi wnioskodawca.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty,
zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem),
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b)  koszt  realizacji  projektu,  w  tym  rodzaj  i  celowość  planowanych
kosztów, 
c) wysokość wkładu własnych środków finansowych,
d)  osiągnięcia  i  doświadczenia  oferenta  w  realizacji  przedsięwzięć
o podobnym charakterze i zasięgu,
e)  możliwość  realizacji  zadania  przez  oferenta,  w  tym  posiadanie
zasobów kadrowych i rzeczowych.

2.  Ocena  komisji  jest  przekazywana   w  ciągu  14  dni
Zarządowi Powiatu który podejmuje ostateczną decyzję w tej
sprawie.
3. Zarząd Powiatu unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w otwartym konkursie
ofert.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wyłoniony  podmiot  będzie  zobowiązany  pod  rygorem  rozwiązania  umowy

do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach i itp.), a
także w ogłoszeniach prasowych,  reklamach itp.,  informacje o tym, że zadanie jest
dotowane przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach.

2. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
a)  wyodrębnienia  w  ewidencji  księgowej  środków
otrzymanych na realizację umowy,
b)  dostarczenia  na  wezwanie  właściwej  komórki
jednostki  organizacyjnej  Starostwa  Powiatowego
oryginałów  dokumentów  (faktur,  rachunków)  oraz
dokumentacji,  o której  mowa wyżej,  celem kontroli
prawidłowości  wydatkowania  dotacji  oraz  kontroli
prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,
która  nie  ogranicza  prawa  Starostwa  do kontroli
całości  realizowanego  zadania  pod  względem
finansowym i merytorycznym.

3. Zadanie  uważa  się  za  wykonane  i  rozliczone  po  przyjęciu  rozliczenia
finansowego przez  Wydział  Budżetowo –  Finansowy oraz  dokonaniu  oceny
merytorycznej  przez  Wydział  Bezpieczeństwa  ,  Spraw  Społecznych  i
Obywatelskich.

4. Wyniki  konkursu  przedstawione  zostaną  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa
Powiatowego  w  Kozienicach  oraz  zostaną  opublikowane  na  stronie
internetowej  Starostwa  Powiatowego  w  Kozienicach
(www.kozienicepowiat.pl); i Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu bez zbędnej
zwłoki  ,  zawiera  umowy  (przygotowuje  Wydział  Bezpieczeństwa  ,  Spraw
Społecznych i Obywatelskich).

6. Dodatkowych  informacji  dotyczących  zadań  konkursowych  i  ich  realizacji
udziela Pan Henryk Jaworski pod numerem telefonu 048 611-73-55,
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