
Uchwala Nr 107/2012
Zarz~du Powiatu Kozienickiego

z dnia 28 maja 2012 roku

w sprawie ogloszenia II otwartego konkursu ofert na realizacj~ zadan
publicznych nalez~cych do wlasciwosci powiatu kozienickiego na rok 2012.

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci
poZytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.U.z 2010r.Nr 234 , poz.1536 ze zm.)
art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorz~dzie powiatowym (tekst
jedn.Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1592 z pozn.zm.)oraz Uchwaly Rady Powiatu
Nr XIIII 102/2011 z dnia 26 paidziemika 2011 r. uchwala si~ co nast~puje:

§1
Oglasza si~ II otwarty konkurs ofert na realizacj~ nizej wymienionych zadan
publicznych nale~cych do wlaSciwosci powiatu kozienickiego z zakresu:

§2
Pisemne ogloszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej
wiadomosci w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie intemetowej
Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w
Kozienicach stanowi zal~cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§3
Uchwala wchodzi w :zyciez dniem podj~cia.

4.Tadeusz Kowalczyk Czlonek Zarz~du .

5.Grzegorz Sotowski Czlonek Zarz~du .



Zal~cznik do UchwalyNr 107/2012
Za~du Powiatu Kozienickiego

z dnia 28 maja 2012

Zarz~d Powiatu Kozienickiego dzialaj~c na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.l536ze zm.) i Uchwaly Nr XL VIII/324/2010 Rady
Powiatu Kozienickiego z dnia 26 paidziernika 2011r. oglasza II otwarty konkurs ofert
na realizacj~ w 2012 roku zadail publicznych wspieranych przez samorz~d powiatowy
w zakresie:
I. Pomoc spoleczna.
Zadanie 1 Dofinansowanie dzialan maj~cych na celu popraw~ sprawnosci fizycznej i

intelektualnej oraz aktywnosci Zycia ludzi starszych -5.000,OOzl
IV. W otwartym konkursie ofert mogll uczestniczyc:

1. organizacje pozarz~dowe nie nastawione na zysk (stowarzyszenia, fundacje,
sp61dzielnie socjalne, sp61ki akcyjne z 00 oraz kluby sportowe ) prowadz~ce
dzialalnose w zakresie zadail konkursowych, .
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialaj~ce na podstawie przepis6w

o stosunku Pailstwa do Kosciola Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
stosunku Pailstwa do innych koscio16w i zwi~zk6w wyznaniowych, jezeli ich
cele statutowe obejmuj~ prowadzenie dzialalnosci w zakresie zadail
konkursowych.

V. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje przedmiotowych zadan okreslaj~
przepisy: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 0 dzialalnosci poZytku publicznego
i wolontariacie (tekstjedn.Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536ze zm.),Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. 0 fmansach publicznych (Dz.U z 2009r.Nr 157poz.1240 ze zm.)

1) Dotacje na realizacje zadail otrzymaj~ podmioty, kt6re zostan~ wybrane
w niniejszym post~powaniu konkursowym.

2) Dotacja moze bye przyznana jedynie na dofmansowanie zadail, 0 kt6rych
mowa w ogloszeniu konkursowym.

3) Wyb6r oferty nie gwarantuje przyznania srodk6w w wysokosci 0 kt6r~
wyst~puje oferent.

4) Dotacje na realizacj~ zadania otrzymaj~ podmioty, kt6rych oferty zostan~
uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym post~powaniu
konkursowym przez Zarz~dPowiatu Kozienickiego. Decyzj~ 0 wyborze oferty i
udzieleniu dotacji podejmie Zarz~d Powiatu.

5) Szczeg610we i ostateczne warunki realizacji, fmansowania i rozliczania zadania
reguluje umowa zawarta pomi~dzy oferentem a Zarz~demPowiatu.



VI. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno bye zrealizowane w roku 2012 z zastrzezeniem,

ze szczeg610weterminy realizacji zadan okreslone zostan~w umowach.
2. Zadanie winno bye zrealizowane z najwyzsz~ starannosci~ zgodnie z zawart~

umow~ oraz obowi~zuj~cymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

3. Zadanie winno bye wykonane dlajak najwi~kszej liczby mieszkanc6w powiatu
kozienickiego.

4. Oferent moze zloZyejedn~ ofert~ na wybrane zadanie, lub kilka ofert, kazda na
inne zadanie b~d~ceprzedmiotem konkursu. .

5. W trakcie realizacji zadan w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego,
zwraca si~ szczeg6ln~uwag~na:

1) realizowanie zadafJ.merytorycznych,
2) wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji zgodnie

z przeznaczeniem,
3) prawidlowe, rzetelne oraz terminowe spor~dzanie rozliczen

fmansowych i sprawozdan merytorycznych,
4) oszcz~dne i celowe wydatkowanie przyznanych srodk6w finansowych.

VII. Termin i warunki skladania ofert.
1. Podmioty uprawnione do udzialu w post~powaniu konkursowym, skladaj~

pisemne oferty realizacji zadania wedlug wzoru okreslonego w Rozporz~dzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 0 wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011r. Nr 6, poz. 25).

2. Oferty naleZyprzygotowae wedlug nast~puj~cych zasad:
1) formularz oferty naleZyprzygotowae w j~zyku polskim,
2) oferta musi bye sporz~dzonaw spos6b czytelny i trwaly,
3) nie naleZy zmieniae ukladu pytan, ani przekraczae okreslonego

maksymalnego formatu na poszczeg6lne odpowiedzi,
4) oferta musi bye kompletna i zawierae odpowiedzi na wszystkie

wymagane pytania, jesli kt6rekolwiek pytanie nie dotyczy
wnioskodawcy czy zglaszanego projektu, naleZy to jasno zaznaczye
(np. wpisae "nie dotyczy"),

5) podawane informacje winny bye dokladne i wystarczaj~co szczeg61owe,
aby zapewnie jasnose i czytelnose oferty, zwlaszcza w zakresie sposobu
realizacji celu.

3. Do oferty naleZy dol~czye:
1) Oryginallub kopi~ statutu opatrzon~ podpisem osoby upowaznionej do

skladania oswiadczen woli w imieniu organizacji pozarz~dowej lub
podmiotu,



2) Aktualny wypis z wlasciwej ewidencji gospodarczej lub rejestru.
3) Wykaz imienny osob korzystaj'lcych z dotacji z podaniem roku

urodzenia.
Kopie dokumentow winny bye poswiadczone "za zgodnose z oryginalem"
przez osoby uprawnione.

4. Ofert~ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczyc w zapiecz~towanej
kopercie poczt'l na adres Starostwo Powiatowe w Kozienicach ut. Kochanowskiego
28, 26-900 Kozienice lub osobiscie w Kancelarii Starostwa pok. Nr 1 w terminie
do 28 czerwca 2012r. do godz. 1500 (decyduje data wplywu).

5. Na kopercie nale:zyumiescic nast~puj'lce informacje:
1) peln'l nazw~ wnioskodawcy i jego adres,
2) tytul zadania,
3) adnotacj~ "nie otwierac przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert".

6. Oferty zlozone na innych drukach lub zlozone po terminie zostan'lodrzucone z
przyczyn formalnych.

7. Oglaszaj'lcy konkurs zastrzega sobie prawo do wezwania oferentow do
przedstawienia dodatkowych dokumentow oraz uzupelnienia brakow formalnych
(nie dotyczy oferty).

8. Oferty nadeslane winny sposob niz wskazane w ust~pie 4 (np. faksem lub poczt'l
elektronicznv lub dostarczone na inny adres nie b~d'l braly udzialu w konkursie.

9. Wszystkie oferty zgloszone do konkursu wraz z za1'lczon'l do niej dokumentacj'l
pozostaj'l w aktach urz~du i bez wzgl~du na okolicznosci nie b~d'l zwracane
wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego
zakonczeniu.

10.Wszelkie koszty zwi'lzane z przygotowaniem ofert oraz dostarczeniem
do Starostwa ponosi wnioskodawca.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywanin wyborn ofert.
1. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwag~ nast~puj'lce kryteria:

1) wartosc merytoryczn'l i walory promocyjne projektu (celowose oferty,
zakres rzeczowy, zasi~g, zgodnosc z niniejszym ogloszeniem),

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowosc planowanych kosztow,
3) wysokosc wkladu wlasnych srodkow finansowych,
4) osicmni~cia i doswiadczenia oferenta w realizacji przedsi~wzi~c

o podobnym charakterze i zasi~gu,
5) mozliwosc realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobow

kadrowych i rzeczowych.
2. Ocena komisji jest przekazywana Zarz'ldowi Powiatu ktory podejmuje ostateczn'l

decyzj~w tej sprawie.
3. Zarz'ld Powiatu uniewazrua otwarty konkurs ofert, jezeli:
1)me zlozono zadnej oferty,
2)zadna ze zlozonych ofert nie spelnia wymogow zawartych w otwartym konkursie
ofert.



IX. Postanowienia koncowe
1. Wyloniony podmiot b~dzie zobowi<tzany pod rygorem rozwi<tzania umowy

do zamieszczania we wszystkich drukach i materialach reklamowych zwi<tZanych
z realizacj<tzadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach i itp.), a
takZe w ogloszeniach prasowych, reklamach itp., informacje 0 tym, ze zadanie jest
dotowane przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach.
2. Dotowany podmiot zobowi<tzanyb~dzie do:

1) wyodr~bnienia w ewidencji ksi~gowej srodk6w otrzymanych pa
realizacj~ umowy,

2) dostarczenia na wezwanie wlasciwej kom6rki jednostki organizacyjnej
Starostwa Powiatowego oryginal6w dokument6w (faktur, rachunk6w)
oraz dokumentacji, 0 kt6rej mowa wyzej, celem kontroli prawidlowosci
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia wlasciwej
dokumentacji z ni<t zwi<tZanej,kt6ra nie ogranicza prawa Starostwa
do kontroli calosci realizowanego zadania pod wzgl~dem finansowym
i merytorycznym.

3. Zadanie uwaza si~ za wykonane i rozliczone po przyj~ciu rozliczenia
finansowego przez Wydzial Budzetowo - Finansowy oraz dokonaniu oceny
merytorycznej przez Wydzial Zdrowia , Edukacji i Sportu.

4. Wyniki konkursu przedstawione zostan<t na tablicy ogloszen Starostwa
Powiatowego w Kozienicach oraz zostan<t opublikowane na stronie
intemetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach
(www.kozienicepowiat.pl); i Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Dodatkowych informacji dotycz<tcych zadan konkursowych i ich realizacji
udziela Pan Henryk Jaworski pod numerem telefonu 048611-73-55,


