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P O W I A T

ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO
na podstawie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 96 poz.873)
og³asza:

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz¹dowych
na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ publicznych:

I.

II.

Upowszechnianie kultury, sportu i edukacji.

Przeciwdzia³anie bezrobociu, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawo-

3.3. Dotacja mo¿e zostaæ przyznana jedynie podmiotowi wymienionemu
w Ustawie o po¿ytku publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.

Nr 96, poz. 873), jeli jego cele statutowe obejmuj¹ dzia³alnoæ w zakresie
zadania opisanego w konkursie ofert.

3.4. Niewykorzystane dotacje nale¿y zwróciæ na rachunek bankowy Starostwa Strzeleckiego

podpisana umow¹.

Od kwot niewykorzystanych dotacji i nie zwróconych w/w terminie bêd¹

naliczane odsetki.

3.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybieñ w stosunku do warun-

ków zawartych w umowie zarówno pod wzglêdem rzeczowym jak i finanso-

wym zadania, np.: wydatkowanie rodków niezgodnie z ich przeznaczeniem,

rowa.

zakresie programowym, zarz¹d powiatu zastrzega sobie prawo do wstrzyma-

III. Bezpieczeñstwo ludnoci cywilnej, ratownictwo i ochrona przeciwpo¿a-

dzia³anie przemocy w rodzinie i wyrównywanie ich szans w rodowisku.
V.

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.

Na realizacjê powy¿szych zadañ przeznacza siê 70.000 z³ zgodnie z
Uchwa³¹ Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2005 r. Nr XXXIX/
362/05 w sprawie bud¿etu powiatu strzeleckiego na rok 2006 r.
1)

Formy realizacji zadañ.

1.1. W ramach Upowszechniania kultury, sportu i edukacji bêd¹ wspierane w

szczególnoci zadania z zakresu:
-

popularyzacji i edukacji spo³eczeñstwa w zakresie zachowania dziedzic-

-

dzia³añ promuj¹cych wielokulturowoæ, w tym kulturê mniejszoci naro-

-

-

twa kulturowego powiatu strzeleckiego,
dowych i etnicznych,

realizacji przedsiêwziêæ z zakresu edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukê,

realizacji ró¿nych przedsiêwziêæ artystycznych,

organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, mistrzostw skiero-

wanych do mieszkañców powiatu, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y,

wydatkowanie niegospodarne i nieuzasadnione b¹d samowolne zmiany w

nia finansowania zadania i wyst¹pienia o zwrot dotacji wraz z odsetkami.

3.6. W przypadku okrelonym w pkt. 3.5 odsetki bêd¹ naliczane od dnia
przekazania dotacji.

3.7. Koszty poniesione przez oferenta zwi¹zane z zadaniem a poniesione

przed podpisaniem umowy nie s¹ przedmiotem dotacji.
4)

Warunki i termin realizacji zadañ.

4.1. Zadanie nale¿y zrealizowaæ nie póniej ni¿ do 31 grudnia 2006+ r.

4.2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdañ merytorycznych i finanso-

wych up³ywa w terminie 30 dni od daty zakoñczenia realizacji zadania zawartej w umowie.

4.3. Zadanie powinno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoci¹ zgodnie z

warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.
5)

Warunki, termin sk³adania ofert oraz tryb ich rozpatrywania.

5.1. Oferty nale¿y przygotowaæ zgodnie ze wzorem okrelonym w Rozporz¹-

dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego

promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie m³odzie¿y uzdol-

Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2 w pok. 310

-

-

organizacji letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y z tere-

nu powiatu strzeleckiego, zw³aszcza pochodz¹cych z rodzin ubogich,

promocji wartociowych przedsiêwziêæ naukowych, edukacyjnych i wy-

chowawczych skierowanych do uczniów szkó³ powiatu strzeleckiego i

w szczególnoci zadania z zakresu:

-

promocji przedsiêbiorczoci i zatrudnienia,

-

zosta³a z³o¿ona po up³ywie wyznaczonego terminu (decyduje data wp³ywu),

zawiera istotne uchybienia wzglêdem wymogów formalnych,

-

oferent nie jest uprawniony do ubiegania siê o dotacjê,

zawarte w ofercie dzia³ania s¹ niezgodne z zadaniem wytyczonym
w konkursie.

5.6. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i

nie przys³uguje od niej odwo³anie.

5.7. Oferty mo¿na przesy³aæ poczt¹ lub sk³adaæ osobicie na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich Ul. Jordanowska 2

dzia³añ maj¹cych charakter konkursów, szkoleñ, warsztatów wspomagaj¹-

47-100 Strzelce Opolskie z dopiskiem : Otwarty konkurs ofert

na zadanie: Nale¿y wskazaæ tytu³ zadania zgodnie ze sk³adan¹ ofert¹

dzia³añ aktywuj¹cych bezrobotnych do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoci go-

i z zaznaczeniem nie otwieraæ do dnia 2 lutego 2006 r.

spodarczych,

5.8. Oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y nades³aæ lub z³o¿yæ w 2 egzem-

firmy.

5.9. Nades³ane b¹d z³o¿one oferty nie podlegaj¹ zwrotowi.

pe³nego doradztwa w procesie poszukiwania pracy i zak³adania w³asnej

ciwpo¿arowej bêd¹ wspierane w szczególnoci zadania z zakresu:

-

-

cych znalezienie sta³ego zatrudnienia,

1.3. W ramach Bezpieczeñstwa ludnoci cywilnej, ratownictwa i ochrony prze-

5.5. Oferta nie bêdzie bra³a udzia³u w konkursie, jeli:

-

1.2. W ramach Przeciwdzia³ania bezrobociu, promocji zatrudnienia i aktywi-

-

5.4. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 2 lutego 2006 r.

z ró¿nymi formami edukacji, zw³aszcza anga¿uj¹cych rodowiska szkolne

zacji zawodowej, zw³aszcza aktywizacji m³odzie¿y bezrobotnej bêd¹ wspierane

-

5.3. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 1 lutego 2006 r. do godziny 15:30.

-

do aktywnoci pozalekcyjnej.

-

powiatu w dziale ngo.pl www.powiatstrzelecki.pl lub w siedzibie Starostwa

kadry pedagogicznej,

organizacji konkursów, seminariów, warsztatów i konferencji zwi¹zanych

integracji dzia³alnoci s³u¿b ratowniczych, w³¹czania do dzia³añ planistycznych i ratowniczych organizacji pozarz¹dowych,

szkolenia wolontariuszy w/w zakresie,

organizacji szkoleñ z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla mieszkañ-

ców powiatu oraz prelekcji nt. zachowañ ludnoci cywilnej w przypadku

zagro¿enia terrorystycznego, po¿arowego itp.

1.4. W ramach Rehabilitacji i wsparcia spo³ecznego osób niepe³nosprawnych

plarzach.

5.10. Wraz z ofert¹ nale¿y przes³aæ nastêpuj¹ce za³¹czniki (orygina³ lub
kopia potwierdzona za zgodnoæ z orygina³em):
-

aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego (z ostatnich trzech

miesiêcy),

-

statut podmiotu,

-

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2005,

-

-

harmonogram realizacji zadania,
ewentualne rekomendacje.

5.11. Oferta nie mo¿e dotyczyæ dzia³añ, których realizacja ju¿ siê rozpo-

oraz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie i wyrównywaniu ich szans w

czê³a, b¹d których realizacja rozpocznie siê przed podpisaniem umowy.

-

6.1. Przy wyborze oferty bêd¹ brane w szczególnoci pod uwagê nastêpu-

rodowisku bêd¹ wspierane w szczególnoci zadania z zakresu:

-

-

ró¿nych form rehabilitacji i integracji rodowisk osób niepe³nosprawnych,

organizacji olimpiad integracyjnych oraz imprez sportowych i rekreacyj-

nych s³u¿¹cych integracji osób niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie,

wspierania inicjatyw zmierzaj¹cych do aktywizacji sekcji sportowych osób
niepe³nosprawnych,

programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób zagro¿onych
dzia³añ warsztatów terapii zajêciowej dla osób zagro¿onych wyklucze-

-

pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej i edukacyjnej rodzinom

niem spo³ecznym

oraz

patologicznym oraz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.

szczególnoci zadania z zakresu:

-

-

propagowania wród mieszkañców powiatu informacji o zdrowym trybie

¿ycia poprzez organizacjê konkursów, konferencji, seminariów, szkoleñ,
publikacjê broszur i innych materia³ów informacyjnych,
programów promuj¹cych zdrowy tryb ¿ycia,

-

Wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ.

2.1. Na realizacjê zadañ przeznacza siê rodki z bud¿etu powiatu przewidzia-

ne na ten cel na rok 2006 zgodnie z art. 71 Ustawy o finansach publicznych z

zgodnoæ merytoryczna oferty ze wskazaniami zawartymi w og³osze-

niu,

zgodnoæ oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat

strzelecki, a okrelonymi szczegó³owo w Programie Wspó³pracy

-

na sprzeda¿ drewna tartacznego i
opa³owego bêd¹cego w³asnoci¹

Powiatu Strzeleckiego wg zesta-

wienia:

I. Plac sk³adowy Zalesie l.

(miejsce by³ego wysypiska w
kierunku na Cisowa) drewno w
iloci 65,86 m3

II. Plac sk³adowy w Kronicy

ul. Wiejska 1 (teren po by³ej ce-

-

7)

firmy WIR-BRUK) drewno w ilo-

ci 96,58 m3

IV. Plac sk³adowy w Jemielnicy
ul. Modrzejewskiej 10 (plac

RSP) drewno w iloci 178,17 m3

1. Cena wywo³awcza drewna sk³a-

dowanego w Zalesiu l. w iloci

65,86 m3 (cena loco plac sk³adowy)  8.900,00 z³ brutto.

2. Cena wywo³awcza drewna sk³a-

dowanego w Kronicy w iloci 6,66

m3 (cena loco plac sk³adowy) 
640,00 z³ brutto.

3. Cena wywo³awcza drewna sk³a-

dowanego w Strzelcach Op. w ilo-

ci 96,58 m3 (cena loco plac sk³a-

dowy)  16.500,00 z³ brutto.

4. Cena wywo³awcza drewna sk³a-

dowanego w Jemielnicy w iloci
178,17 m3 (cena loco plac sk³adowy)  28.300,00 z³ brutto.

Warunkiem przyst¹pienia do
przetargu jest wniesienie wadium na zakup danego drewna

do dnia 26.01.2006r do godz.

10.00 w wysokoci 10% ceny wywo³awczej danego drewna tj.

-

na zakup drewna  sk³ad-

nica Zalesie l. w iloci 65,86

m3  kwoty 890,00 z³

-

na zakup drewna  sk³ad-

nica Kronica w iloci 6,66 m3 
-

na zakup drewna  sk³ad-

m3  kwoty 1.650,00 z³

-

m3  kwoty 2.830,00 z³

dotychczasowe projekty zrealizowane w oparciu o zewnêtrzne ród³a finansowania,

powi¹zanie wyboru grupy docelowej z zadaniami w³asnymi powiatu wska-

zanymi w Ustawie o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

(Dz. U. Nr 91, poz. 578), struktura odbiorców i wyjanienie celowoci jej

-

Op. ul. 1-go Maja 57 (na terenie

efekty realizacji zadania i ich mierzalnoæ,

dania,

doboru,

dowiadczenie w realizacji zadañ analogicznych.
Dodatkowe wymagania i regulacje koñcowe.

7.1. Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru zostan¹ podane do pu-

na zakup drewna  sk³ad-

nica Jemielnica. w iloci 178,17

Wszelkich informacji jak rów-

nie¿ Regulamin przetargu mo¿-

na uzyskaæ w siedzibie Starostwa pok. nr 10 lub telefonicz-

nie pod nr tel. 440-17-17.

Drewno bêd¹ce przedmiotem
przetargu mo¿na ogl¹daæ w te-

renie.

blicznej wiadomoci na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

powiatu strzeleckiego i w dwutygodniku Powiat Strzelecki lub w innej gaze7.2. Oferent, który wygra konkurs zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku

7.3. Podmiot otrzymuj¹cy dotacjê zobowi¹zany jest do stosowania Ustawy

Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz.

bud¿etu powiatu na zadania publiczne, a niemo¿liwych do stwierdzenia w

177 z pón. zm.)

2.3. W przypadkach z pkt. 2.2. zarz¹d powiatu mo¿e wskazaæ na jak¹ pozycjê

po og³oszeniu wyniku konkursu, nie póniej ni¿ do dnia 9 marca 2006 r.

przedstawionego w ofercie kosztorysu przeznacza zredukowan¹ kwotê dota-

cyjna, odbêdzie siê otwarcie ofert

posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe adekwatne do proponowanego za-

konkursu.

trakcie og³oszenia otwartego konkursu ofert.

dzibie Starostwa  sala konferen-

nica Strzelce Op. w iloci 96,58

monta¿ finansowy zadania,

szeniu w przypadku stwierdzenia, i¿ zadanie mo¿na zrealizowaæ ni¿szym

czyn zwi¹zanych z koniecznoci¹ pomniejszenia wydatków ponoszonych z

01, REGON 531412237, NIP 756-

17-50-877, informuje, ¿e w dniu

26.01.2006r o godz. 11.00 w sie-

stronie www.powiatstrzelecki.pl w dziale ngo.pl

cie o zasiêgu powiatowym nie póniej ni¿ do dnia 2 marca 2006 r.

kosztem nak³adów finansowych b¹d w przypadku innych wa¿nych przy-

ul. Jordanowskiej 2,47-100 Strzel-

ce Opolskie woj. opolskie, tel. nr

0*77 440 17 00, fax 0*77 440 17

kwoty 64,00 z³

26 listopada 1998 r. (Dz.U. 155, poz. 1014 z pón. zm.).

2.2. Kwota przeznaczona na realizacjê poszczególnych zadañ mo¿e ulec zmniej-

Powiat Strzelecki z siedzib¹ przy

z Organizacjami Pozarz¹dowymi w roku 2006 (Uchwa³a XXXVIII/353/05

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2005 roku) - dostêpny na

-

spo³ecznych typu: cukrzyca, mia¿d¿yca i innych schorzeñ przewlek³ych.

wsparcia zadania.

2)

-

dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych powstaniu i rozwojowi chorób

1.6. W przypadku wyboru ofert, zlecenie realizacji zadañ nast¹pi w formie

Kryteria stosowane przy wyborze oferty.

j¹ce kryteria:

dla osób uzale¿nionych,

1.5. W ramach Promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej bêd¹ wspierane w
-

6)

patologiami spo³ecznymi,

-

na sprzeda¿ drewna
tartacznego i opa³owego

III. Plac sk³adowy w Strzelcach

5.2. Wzór oferty dostêpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej

-

gu pisemnego  zbieranie ofert

gielni) drewno w iloci 6,66 m3

wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891)

organizacji przygotowañ i uczestnictwa reprezentacji sportowych powia-

nionej sportowo,

PUBLICZNYM
prowadzonym w formie przetar-

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z

-

tu w zawodach regionalnych i ogólnopolskich,

OG£OSZENIE O PRZETARGU

do 30 dni po up³ywie terminu realizacji zadania objêtego

dowa, zw³aszcza aktywizacja m³odzie¿y bezrobotnej.

IV. Rehabilitacja i wsparcie spo³eczne osób niepe³nosprawnych oraz przeciw-

S T R Z E L E C K I

7.4. Podpisanie umowy nast¹pi we wczeniej uzgodnionym ze stron¹ terminie,
7.5. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy za-

Uwaga rolnicy!
Ksiêgi Rejestracji Stada mo¿na nieodp³atnie otrzymaæ w Wydziale
Rolnictwa i Ochrony rodowiska
Starostwa Powiatowego  pok.

rz¹d powiatu mo¿e przeznaczyæ dotacjê na inn¹ wy³onion¹ w drodze konkur-

309, III p.

3.1. Dotacja zostanie przekazana oferentom, którzy wyka¿¹ w ofercie naj-

7.6. Szczegó³owych informacji w zakresie interpretacji postanowieñ konkursu

Dla byd³a

KRS 50

3.2. Dotacja bêdzie przekazana zgodnie z trybem okrelonym w podpisanej

310

Dla trzody

KRS 500

Dla owiec i kóz

KRS 20

cji.
3)

Zasady przyznawania dotacji.

wiêksz¹ zgodnoæ proponowanego zadania z kryteriami podanymi w pkt.6.
umowie.

su ofertê.

udziela Izabela Spa³ek - Wydzia³ Promocji Powiatu, nr tel. 077 4401 713, pok.

