Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/2013
Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 12 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2013 roku
na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwały Nr
XXXII/163/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie
uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2013 roku”.
§1
Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2013 roku
Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie powiatu kamiennogórskiego
na wspieranie realizacji zadań w 2013 roku wynosi 35.000 zł, w tym:
a. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 22000 zł,
b. na turystykę i krajoznawstwo – 4000 zł,
c. na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa – 1000 zł,
d. na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także osobom niepełnosprawnym
– 4000 zł,
e. na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę – 2000 zł,
f. na ratownictwo i ochronę ludności – 2000 zł.
§2
Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecanie realizacji zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Udzielenie dofinansowania na realizację zadania publicznego oznacza, że oferent
w ofercie realizacji zadania publicznego wykazuje wkład finansowy własny, na który
składają się środki finansowe własne i środki finansowe z innych źródeł.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokości.
3. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu
w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone
oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego lub zaistnieje
konieczność zmniejszenia budżetu powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania może być podzielona między
wnioskodawców.
5. W przypadku zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji wnioskodawca może
zmniejszyć zakres rzeczowy zadania i kosztorys lub wycofać ofertę.

6. W ramach udzielonej dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
z realizacją zadania.
§3
Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania muszą być wykonane w 2013 roku. Początek realizacji zadania powinien nastąpić
nie wcześniej niż data zawarcia umowy, a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2013 r.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami, w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak
największą liczbę beneficjentów.
§4
Terminy składania ofert
1. Oferty dotyczące wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie zadań objętych
niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2013 r. do godziny
15.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł.
Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra lub drogą pocztową (liczy się data stempla
pocztowego).
2. Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2013 roku”.
3. Oferty muszą być sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie lub na
niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.
5. Do oferty należy załączyć:
a. aktualny odpis z rejestru za wyjątkiem organizacji, dla których organem rejestrowym
jest Starosta Kamiennogórski, lub inny dokument równoważny.
b. aktualny statut organizacji za wyjątkiem organizacji, dla których organem
rejestrowym jest Starosta Kamiennogórski,
c. oświadczenie o zobowiązaniu się do wyodrębnienia konta bankowego na przekazanie
środków finansowych na realizację zadania publicznego,
d. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec organów podatkowych i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,
e. oświadczenie o zapoznaniu się z ofertą konkursową,
f. upoważnienie zwierzchniego Zarządu do podpisywania umów, zaciągania zobowiązań
majątkowych i innych czynności prawnych w przypadku oferentów będących
jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia (oddziałami, kołami itp.).
§5
Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania
ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepisami zawartymi w §4 zostaną ocenione przez
komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego.
3. Komisja konkursowa oceni oferty oraz przedstawi Zarządowi wykaz zadań, którym
rekomenduje udzielenie wsparcia finansowego.

4. W przypadku ofert składanych przez organizacje realizujące zadania publiczne
ze środków przyznanych przez powiat kamiennogórski w 2012 roku, warunkiem
przystąpienia do konkursu jest rozliczenie tych dotacji.
5. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
lp.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Kryteria
Punkty
Zgodność proponowanego w ofercie zadania z zadaniem określonym
0-20
w konkursie oraz z celami statutowymi oferenta
Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
0-10
z innych źródeł:
a. finansowe środki własne powyżej 50%
9-10
b. finansowe środki własne powyżej 40%
7-8
c. finansowe środki własne powyżej 30%
5-6
d. finansowe środki własne powyżej 20%
3-4
e. finansowe środki własne powyżej 10%
1-2
f. 10% i mniej ogółu kosztów
0
Realna kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
0-20
Posiadane zasoby niezbędne do realizacji zadania: rzeczowe i osobowe, w tym
0-30
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
Dotychczasowa współpraca oferenta z powiatem oraz doświadczenie
0-10
beneficjenta w realizacji zadań publicznych.
Udział kosztów merytorycznych zadania w odniesieniu do kosztu zadania
0-10
ogółem:
a. powyżej 90% ogółu kosztów
10
b. powyżej 70% do 90% ogółu kosztów
8-9
c. powyżej 50% do 70% ogółu kosztów
6-7
d. powyżej 30% do 50% ogółu kosztów
4-5
e. powyżej 10% ogółu kosztów
2-3
f. poniżej 10% ogółu kosztów
0
Ogółem:
100

§6
Informacja o wysokości kosztów związanych z realizacją zadań publicznych w 2012 r.
Suma dotacji przyznanych przez powiat kamiennogórski na realizację zadań publicznych
w 2012 roku wyniosła 34.000 zł, w tym:
Zakres realizacji zadania
Podmiot realizujący zadanie
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Turniej szachowy LATO 2012 z udziałem
młodzieży do lat 18 z terenu powiatu
UKS „Zadrna”
Kamienna Góra oraz zaproszonych klubów
IV piłkarskie zmagania uczniowskich klubów
sportowych o Puchar Starosty
UKS „Tkacz” Chełmsko Śląskie
Kamiennogórskiego w Chełmsku Śląskim
Turniej piłki nożnej im. Stanisława
MKS „Orzeł” Lubawka
Andrzejewskiego
Spędzanie wolnego czasu na zabawach
Stowarzyszenie „Nasza wieś”
sportowo-rekreacyjnych na terenie wiejskim
Ptaszków

Kwota
25000
1500

1000
2000
1500

XII Dolnośląski mityng lekkoatletyczny
Oddział Regionalny Olimpiady
olimpiad specjalnych Kamienna Góra
Specjalne Polska Dolnośląskie
15.05.2012
Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu
Międzyszkolny Uczniowski Klub
w zakresie narciarstwa biegowego
Narciarski „Pod Stróżą”
Szkolenie i udział w turniejach ogólnopolskich
i rozgrywkach stałych piłki nożnej III ligi kobiet LKS „Dragon” Miszkowice
oraz chłopców
Kształcenie i doskonalenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo z powiatu
Klub Sportowy „RELAX”
kamiennogórskiego
Szkolenie sportowe sekcji skoków i kombinacji Lubawski Uczniowski Klub
norweskiej z powiatu kamiennogórskiego
Sportowy LUKS-SKI
Kształcenie i doskonalenie dzieci i młodzieży
uzdolnionych sportowo z powiatu
LKS LESK Sędzisław
kamiennogórskiego
2. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Tworzenie i utrzymanie szlaków turystycznych Oddział PTTK Ziemi
w powiecie kamiennogórskim
Kamiennogórskiej
Modernizacja tras narciarstwa biegowego i
Międzyszkolny Uczniowski Klub
rowerowych w rejonie miejscowości OpawaNarciarski „Pod Stróżą”
Niedamirów
Upowszechnianie i organizacja imprez
turystycznych, krajoznawczych
Oddział PTTK Ziemi
i rekreacyjnych promujących walory
Kamiennogórskiej
turystyczne powiatu kamiennogórskiego
Integracja Środowiska Turystycznego podczas
Oddział PTTK Ziemi
jubileuszu 50-lecia O/PTTK – Ziemi
Kamiennogórskiej
Kamiennogórskiej w Kamiennej Górze
3. Zadania w zakresie pomocy społecznej
Profilaktyka osób niepełnosprawnych wśród
Optymiści Krzeszowscy
krzeszowskich seniorów
Popularyzowanie dorobku osób
Stowarzyszenie na Rzecz
niepełnosprawnych podczas VIII Jarmarku
Rozwoju Chełmska Śląskiego
Tkaczy Śląskich 25-26 sierpnia 2012 r.
„Tkacze Śląscy”

4500
3000
4000

4000
2500
1000
5000
540
1900

1000

1560
4000
1000
3000

§7
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nie unormowanych niniejszym ogłoszeniem stosuje się właściwe przepisy
ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego zastrzega sobie prawo do:
a. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
b. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania
niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
c. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych
przeznaczonych na realizację zadań,
d. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać
we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach,
regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach,
wykazach sponsorów itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez powiat
kamiennogórski. Informacje takie powinny być również podawane do publicznej
wiadomości w trakcie realizacji zadania.

