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Załącznik nr 1 do  

Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego  

nr 379/2017 z dnia 10.02.2017 r. 

 
 

 

 
ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO 

 

 
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały XXII/214/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.07.2016 r.  

w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” 

  

 

Zarząd Powiatu Strzeleckiego  

ogłasza: 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: 

 

 

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 

Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji  

- kwota dotacji: 10 000,00 zł 

 

2) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego  

w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce 

szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia 

muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)  

- kwota dotacji: 10 000,00 zł 

 

 

I. Zasady przyznawania dotacji. 

 

1. Dotacja przyznawana będzie na wsparcie (dofinansowanie) realizacji zadania.  

2. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego 

oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817). 

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowego wkładu własnego na poziomie 

co najmniej 5% wartości oczekiwanej dotacji. W wyniku realizacji zadania wartość 

zadeklarowanego finansowego wkładu własnego nie może ulec zmniejszeniu w odniesieniu 

do deklarowanej kwoty w ofercie. 

4. Koszty poniesione przez oferenta związane z zadaniem a poniesione przed podpisaniem umowy 

nie są przedmiotem dotacji. 

5. Koszty pokrywane z dotacji: 

a) materiały promocyjne, informacyjne i edukacyjne, 

b) wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia, warsztaty, honoraria artystyczne i naukowe, 



 

2 

c) wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących zadanie,  

d) obsługa finansowa zadania – nie więcej niż 5% przyznanej dotacji, 

e) koszty utrzymania biura podmiotu poniesione podczas realizacji zadania, tj. czynsz, media, 

telefon – nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,  

f) koszt najmu obiektów i sprzętu w celu przeprowadzenia zadania,  

g) zakup materiałów  niezbędnych do przeprowadzenia zadania,  

h) nagrody w konkursach.   

 

II. Termin i warunki realizacji zadania. 

 

1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2017, czyli do dnia 31 grudnia 2017 r.,  

w terminie szczegółowo określonym w umowie. Dotacja będzie przyznana na zadania 

rozpoczynające się nie wcześniej niż 20 marca 2017 r. 

2. W konkursie udział mogą brać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

3. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji 

zadania  upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania zawartej  

w umowie. 

4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z warunkami 

przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie. 

5.  Zakres realizacji następujących zadań:  

 

a) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom 

Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji: 

  

W ramach w/w zadania będą wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego  

o charakterze: 

 

- zajęć wprowadzających elementy gry zespołowej w zależności od trenowanej dyscypliny sportu, 

- imprez sportowo-rekreacyjnych,  

- uczestnictwa reprezentacji sportowych powiatu w zawodach regionalnych i ogólnopolskich,   

- treningów dla dzieci i młodzieży, 

- turniejów i mistrzostw, 

- promocji kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, 

- konkursów o charakterze sportowym, 

- w ramach zadania nie będzie wspierane uczestnictwo klubów sportowych  

w rozgrywkach ligowych. 

 

b) Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego  

w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce 

szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia 

muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne): 

 

W ramach w/w zadania będą wspierane działania skierowane do mieszkańców Powiatu Strzeleckiego  

o charakterze: 

 teoretycznych i praktycznych zajęć muzycznych – gra na instrumentach, śpiew, taniec, nauka nut, 

 koncertów, recitali i występów o charakterze muzycznym, 

 spotkań z artystami związanych z edukacją kulturalną, a także popularyzacją tradycji, 
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 konkursów obejmujących tematykę szeroko pojmowanej sztuki oraz popularyzacji tradycji  

i zachowania dziedzictwa kulturowego, 

 przedstawień i zajęć teatralnych, 

 organizacji plenerów malarskich czy rzeźbiarskich. 

 

III. Termin i warunki składania ofert.  

 

1. Oferty należy składać wyłącznie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia  

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 17.08.2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), osobiście lub przesłać pocztą  

w zamkniętej kopercie w 1 egzemplarzu na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

 

z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.:  

…………..……… nie otwierać do dnia 03.03.2017 r”. 

 

2. Termin składania ofert upływa dnia 3 marca 2017. Oferty, które zostaną złożone lub 

doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 

bez otwierania. Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta. 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.  

4. Oferta nie może dotyczyć działań, których realizacja już się rozpoczęła, bądź których realizacja 

rozpocznie się przed podpisaniem umowy. 

5. W ofercie należy wskazać termin związania ofertą, który nie może być krótszy niż do dnia 

rozpoczęcia realizacji zadania zgodnie z harmonogramem oferenta. 

6. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki lub ich kopię potwierdzoną „za zgodność z 

oryginałem” i podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji:  

 

a) statut organizacji,  

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument 

potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,  

c) sprawozdanie merytoryczne - z działalności za rok 2016, a w przypadku jego braku - za 

rok 2015  wraz z oświadczeniem o niezwłocznym przedłożeniu sprawozdania merytorycznego 

za rok 2016 w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy, 

d) sprawozdanie finansowe za rok 2016 sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,  

a w przypadku jego braku - za rok 2015 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania 

finansowego za rok 2016 w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy,  

e) umowę partnerską lub oświadczenie partnera,  

f) ewentualne rekomendacje. 

 

7. Oferta nie będzie brała udziału w konkursie, jeśli: 

 

- jest niekompletna, 



 

4 

- została złożona po upływie wyznaczonego terminu (decyduje data wpływu), 

- została złożona wraz z załącznikami na innych drukach, 

- zawiera istotne uchybienia względem wymogów formalnych, 

- oferent nie jest uprawniony do ubiegania się o dotację, 

- zawarte w ofercie działania są niezgodne z zadaniem wytyczonym w konkursie. 

 

IV. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.  

 

1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia  10.03.2017 r.  

2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

Konkursową, powołaną przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie 

przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:  

 

a) zgodność oferty z warunkami konkursu,  

b) zgodność oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez Powiat Strzelecki,  

a określonymi szczegółowo w „Rocznym Programie współpracy Powiatu Strzeleckiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2017”, 

c) możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),  

d) koszty realizacji zadania,  

e) planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,  

f) wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna 

członków,  

g) zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu, 

h) atrakcyjność proponowanego programu realizacji zadania, 

i) liczba beneficjentów docelowych zadania, struktura odbiorców i wyjaśnienie celowości jej 

doboru, 

j) efekty realizacji zadania i ich mierzalność. 

 

4. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna 

oferta.  

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej  www.powiatstrzelecki.pl 

 

V. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2016 r. 

 

Nazwa zadania publicznego oraz organizacji, która 

otrzymała dotację 

 

Kwota dotacji 

Tytuł zadania: „Aktywnie dziś i jutro” – Fundacja Mały Krok 3 371,00 zł 

 

Tytuł zadania: „Seniorom nie obca kultura fizyczna, rekreacja i 

wypoczynek” - STRZELECKIE STOWARZYSZENIE 

SENIORÓW 

1 894,00 zł 
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Tytuł zadania: Porzućmy stagnację-czas na ruch” - 

STOWARZYSZENIE ODNOWA WSI STANISZCZE 

MAŁE 

4 735,00 zł 

Tytuł zadania: „Poznaję, tańczę, gotuję – etniczne podróże po 

tradycji i kulturze” - STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ ÓSEMKA W 

STRZELCACH OPOLSKICH 

3 710,00 zł 

Tytuł zadania: „Es Weihnachtet – XI edycja w dwóch częściach” 

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE 

NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM 

2 500,00 zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


