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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego nr 766/ZP/IV/13 z dnia 21.11.2013 r.   

 

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT  

NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU CIESZYŃSKIEGO, 

REALIZOWANYCH W 2014 ROKU, PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

I INNE UPRAWNIONE PODMIOTY 

 

I. RODZAJ ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ SRODKÓW FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ 

1. Celem otwartych konkursów ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów  

na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinach określonych  

w „Programie Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2014” (pogrubioną czcionką podano planowaną wysokość 

środków finansowych przeznaczonych na wsparcie wyłonionych zadań): 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –  93.000 zł, 

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –  62.000 zł, 

c) turystyka i krajoznawstwo –  26.000 zł, 

d) ochrona i promocja zdrowia –  12.000 zł, 

e) edukacja –  30.000 zł, 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy –  5.000 zł, 

g) ochrona środowiska i przyrody –  2.000 zł, 

h) rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej –  3.000 zł, 

i) pomoc społeczna oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  –  40.000 zł. 

2. Dotacje przydzielone w Konkursach mogą być przyznane na zadania: o zasięgu 

oddziaływania przekraczającym obszar jednej gminy, których realizacja przypada na rok 

2014. 

3. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze Konkursów, 

ostatecznie zostanie określona w uchwale budżetowej Rady Powiatu na rok 2014,  

w danych działach klasyfikacji budżetowej. 

4. Na realizację zadań wyłonionych w Konkursach Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje 

jednak przeznaczyć łącznie kwotę nie mniejszą niż 273.000 zł (słownie: dwieście 

siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). 

5. Maksymalna kwota dotacji wynosi: 

a) w dziedzinach określonych w ust. 1, lit. a-e  – 5.000 zł,  

b) w dziedzinie określonej w ust. 1, ust. 1, lit. i – 6.000 zł. 

6. Kwoty wymienione w ust. 5 mogą ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań 

priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego. 
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II. PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

1. Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursach określonych w punkcie I, ust.1, lit. a – e,  

oraz lit. g – i, są podmioty działające w w/w obszarach: 

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu 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.), 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa  

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

c) spółdzielnie socjalne, 

d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

e)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia 

zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 

2. Uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie określonym w punkcie I, ust.1, lit. f,  

są podmioty: 

a) jednostki samorządu terytorialnego, 

b) organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy, 

c) związki zawodowe, 

d) organizacje pracodawców, 

e) instytucje szkoleniowe, 

f) agencje zatrudnienia, 

g) centra integracji społecznej. 

3. Podmioty wymienione w ust. 2  nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia 

zysku (prowadzą działalność non-profit).  

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty – zgodnej 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. 2011 nr 6 poz. 

25) w terminach: 

a) do dnia 13 grudnia 2013 r., do godz. 15:00 – na zadania, których realizacja rozpoczyna 

się w I kwartale 2014 roku, 

b) do dnia 31 stycznia 2014 r., do godz. 15:00 – na zadania realizowane w pozostałej części 

roku 2014, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia. 
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2. W przypadku konkursu z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej na zadania realizowane w 2014 roku OBOWIĄZUJE 

WYŁĄCZNIE pierwszy termin składania ofert, tj. 13 grudnia 2013 r., do godz. 15:00. 

3. Oferty można składać za pośrednictwem poczty lub osobiście bezpośrednio w kancelarii 

Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ulicy Bobreckiej 29). 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu. 

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

IV. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT  

1. Zarząd Powiatu podejmuje decyzje dotyczącą udzielenia zlecenia zadania oraz 

dofinansowania kierując się następującymi kryteriami: 

a) zgodnością z rodzajami zadań, o których mowa w §5 Regulaminu Otwartych Konkursów 

Ofert, 

b) zgodnością z przyjętą przez powiat strategią rozwoju, 

c) możliwością realizacji zadania publicznego, 

d) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacjami osób zaangażowanych  

w realizację zadania, 

e) użytecznością zadania dla mieszkańców powiatu, 

f) rangą i zasięgiem oddziaływania zadania, 

g) oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  

do zakresu  rzeczowego zadania,  

h) planowanym wkładem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

przeznaczonych  na realizację zadania, 

i) planowanym wkładem rzeczowym oraz osobowym (świadczenia wolontariuszy oraz 

praca społeczna członków), 

j) kontynuacją wcześniej podjętych celów i zadań, 

k) doświadczeniem organizacji, 

l) oceną realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność  

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków. 

V. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT 

1. Zarząd Powiatu powołuje merytoryczne Komisje Konkursowe, które opiniują złożone 

oferty. 

2. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego  

po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji, w terminach: 

a) do dnia 16 stycznia 2014 r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 

2014 roku, 

b) do dnia 31 marca 2014 r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2014,  

czyli od  1 kwietnia do 31 grudnia. 

3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. 

4. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie. 

5. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia 

wyboru lub odrzucenia oferty. 

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  
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w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6 

poz. 25). 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Na dofinansowanie zadań własnych powiatu, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty z nimi zrównane, w ramach przedmiotowych Konkursów Ofert, 

z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: w 2012 roku – 

254.000,00 zł, w 2013 roku – 270.000,00zł. 

2. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 

urzędu oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29. 


