
 

 

Uchwała nr 170/15 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 07 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego  

o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), Uchwały nr XIV/115/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z 

dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia  programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1118 ze zm.)  oraz art. 221 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 885 z zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań powiatu o charakterze 

pożytku publicznego w 2016 roku w zakresie: 

1) wspierania osób niepełnosprawnych, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

5)  krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu  

i zatwierdzeniu jego wyników przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego, a zakończy 31 grudnia 2016 r. 

 
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w §1 określa załącznik do uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty  

i Spraw Społecznych w Jarocinie. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

Bartosz Walczak 

Sporządziła: K. Baumann  
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Załącznik 

do Uchwały nr 170/15 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 07 grudnia 2015  r. 

 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego 

 

działając na podstawie Uchwały nr XIV/115/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na 2016 rok oraz art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.). 

 

OGŁASZA 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu o charakterze pożytku publicznego   

w  2016 roku  

 

1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań: 

ZADANIE NR I  

W zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – łączna kwota przeznaczona na realizację 

zadania 2.500,00 zł - 85311 § 2360 

a)  organizowanie i prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych, 

b) prowadzenie działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne  

i zawodowe,  

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

d) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.  

f) prowadzenie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych; 

Termin realizacji zadania: 11 stycznia - 31 grudnia 2016 r.  

Termin składania ofert: 04 stycznia 2016 r.  

Forma zlecania: wsparcie 

Wysokość dotacji: do 50% całkowitej wartości zadania. Wysokość wymaganego wkładu 

własnego w stosunku do ogółu kosztów  realizacji zadania powinna wynosić co najmniej 5 %. 

 

ZADANIE NR II  

W zakresie ochrony promocji zdrowia – łączna kwota przeznaczona na realizację zadania  

3.000,00. zł - 85149 § 2360 

a) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym tj. 

cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, 

b) działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, 
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c) promocja zdrowia psychicznego. 

Termin realizacji zadania: 11 stycznia - 31 grudnia 2016 r.  

Termin składania ofert: 04 stycznia 2016 r.  

Forma zlecania: wsparcie 

Wysokość dotacji: do 50% całkowitej wartości zadania. Wysokość wymaganego wkładu 

własnego w stosunku do ogółu kosztów  realizacji zadania powinna wynosić co najmniej 5 %. 

 

ZADANIE NR III  

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – łączna kwota przeznaczona na 

realizację  zadania  72.000,00 zł - 92105 § 2360 

a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji i prelekcji na terenie powiatu  

dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu, 

b) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach kulturalnych, 

c) wydanie książki, magazynu związanego z historią powiatu jarocińskiego. 

Termin realizacji zadania: 11 stycznia - 31 grudnia 2016 r.  

Termin składania ofert: 04 stycznia 2016 r.  

Forma zlecania: wsparcie 

Wysokość dotacji: do 50% całkowitej wartości zadania. Wysokość wymaganego wkładu 

własnego w stosunku do ogółu kosztów  realizacji zadania powinna wynosić co najmniej 5 %. 

 

ZADANIE NR IV  

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – łączna kwota przeznaczona na 

realizację zadania  45.000,00 zł - 92605 § 2360 

a) organizowanie zajęć, konferencji, wystaw, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych  

i turystycznych dla mieszkańców powiatu 

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu; 

Termin realizacji zadania: 11 stycznia - 31 grudnia 2016 r. 

Termin składania ofert: 04 stycznia 2016 r. 

Forma zlecania: wsparcie lub powierzenie  

Wysokość dotacji:  

1. do 50% całkowitej wartości zadania w przypadku wsparcia. Wysokość wymaganego wkładu 

własnego w stosunku do ogółu kosztów  realizacji zadania powinna wynosić co najmniej 5 %. 

2. do 100% całkowitej wartości zadania w przypadku powierzenia.  

 

ZADANIE NR V  

W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie RP– łączna 

kwota przeznaczona na realizację zadania 32.000,00 zł - na terenie RP - 85412 § 2360 

Termin realizacji zadania: 11 stycznia - 31 grudnia 2016 r. 

Termin składania ofert: 04 stycznia 2016 r.  

Forma zlecania: wsparcie 
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do 50% całkowitej wartości zadania. Wysokość wymaganego wkładu własnego w stosunku do 

ogółu kosztów  realizacji zadania powinna wynosić co najmniej 5 %. 

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie oraz  powierzenie realizacji w/w 

zadań w roku 2016 wynosi 154.500,00 zł. Zastrzega się, że wartość dotacji jest wysokością 

prognozowaną. Ostateczna jej wysokość określona zostanie w uchwale Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2016 rok.  

 

3. Zasady przyznawania dotacji: 

1) oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty 

określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które  

w ramach swoich zadań prowadzą działania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

2) Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego  

w załączniku nr 1 do Rozporządzenie 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 2011 r., nr 6, poz. 25). Wzór oferty 

realizacji zadania publicznego dostępny jest na stronie internetowej www.powiat-jarocinski.pl w 

zakładce dla mieszkańca - organizacje pozarządowe.  

3) do oferty należy dołączyć następujące załączniki: 

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis można pobrać ze strony 

www.krs.ms.gov.pl) lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzony "za zgodność z oryginałem" 

z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej; 

b) na etapie rozpatrywania oferty, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowy 

załączników.  

4) Pomiot uprawniony, który składa kilka ofert w konkursie, powinien złożyć każdą ofertę  

w odrębnej, zamkniętej kopercie. Wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty,  

a w pozostałych umieścić oświadczenie o ich dołączeniu.  

5) Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone  

z przyczyn formalnych.  

6) Oceny formalnej i merytorycznej oferty realizacji zadania publicznego dokonuje Komisja 

Konkursowa poprzez wypełnienie karty oceny formalnej i merytorycznej stanowi załączniki nr 1 

do niniejszego ogłoszenia.  

7) Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 

podmiot składający ofertę zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanego harmonogramu  

i kosztorysu realizacji zadania publicznego lub wycofać  swoją ofertę w formie pisemnej podając 

uzasadnienie rezygnacji.  

8) Dopuszcza się składanie przez jednego oferenta kilku ofert, ale w różnych zadaniach. Nie będą 

dofinansowane oferty w ramach tego samego zadania.  

9) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być udzielane na: 

a) wcześniej zrealizowane przedsięwzięcie, 



 5 

b) zakup budynku, gruntu lub lokalu, a także ich budowa, 

c) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 

d) działalność polityczną lub religijną.  

10) Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty: 

a) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem 

działań w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej realizacji zadania, 

b) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych  efektów z danych nakładów.  

11) Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem Jarocińskim, a podmiotem, którego oferta została wybrana.   

12) Starosta Jarociński może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji  

i podpisania umowy, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentacji utracą zdolność do czynności 

prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność 

merytoryczną lub finansową oferenta.  

 

4. Termin i warunki realizacji zadania: 

1) Zadanie winno być wykonane nie później niż do 31.12.2016 r. 

2) Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

umową w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3) Realizowane zadania powinny być kierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Realizacja zadań powinna odbywać się na terenie powiatu jarocińskiego, wyjątek stanowią obozy, 

które można organizować na terenie RP. 

4) Oferent po zakończeniu zadania zobligowany jest do przedłożenia sprawozdania końcowego. 

Nie później niż 30 dni od dnia zakończenia zadania.  

 

5. Termin składania ofert 

Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą 

programu "Witkac", dostępnego na stronie internetowej www.witkac.pl do dnia 4 stycznia 2016 r. 

do godz. 15:30. Instrukcja składania ofert za pośrednictwem programu "Witkac" stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

Wersję papierową należy dostarczyć lub przesłać pocztą w ciągu 2 dni od dnia złożenia wniosku 

elektronicznego w zamkniętej kopercie zawierającą następujące dane: 

- pieczęć organizacji,  

- "konkurs ofert 2016 - powiat jarociński", 

- nazwa zadania. 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.  

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert 

1) Oferty rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Starosty Jarocińskiego, która 

sprawdza złożoną ofertę pod wzglądem formalnym (wymagane załączniki), merytorycznym (tj. 
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zgodność oferty z ogłoszeniem, uzasadnienie realizacji zadania, opis zadania, opis adresatów 

zadania, efekty oraz rezultaty) oraz finansowym (tj. spójność z opisem, ceny jednostkowe, miary, 

poprawność wyliczeń, realność kosztów, wysokość wkładu własnego). Ponadto pod uwagę będzie 

brane doświadczenie w realizacji podobnych zadań.  

2) Każda oferta oceniana jest indywidualnie. 

3) Oferty, które spełnią wyżej wymienione warunki oraz zostaną pozytywnie ocenione zostaną 

przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jarocińskiego po uzyskaniu opinii Jarocińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

4) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.powiat-jarocinśki.pl,  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.  

5) Po ogłoszeniu wyników oferent, który otrzymał mniejszą dotację, niż jak wnioskował, 

zobligowany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji 

zadania.  

6) Przekazanie środków na realizację zadania, nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Powiatem Jarocińskim a podmiotem, który otrzyma dofinansowanie. 

 

7.  Informacja o dofinansowaniu realizacji zadań w ramach otwartego konkursu ofert przez Powiat 

Jarociński zrealizowanych w roku 2015 wynosi: 

1) w zakresie wspieranie osób niepełnosprawnych - wysokość przekazanych środków: 2.500,00 zł; 

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia- wysokość przekazanych środków: 3.000,00 zł; 

3) w zakresie kultury- wysokość przekazanych środków: 72.000,00 zł; 

4) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa- wysokość przekazanych 

środków: 45.000,00 zł;  

5) w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wysokość 

przekazanych środków: 32.000,00 zł.  

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu  

(62) 740-79-43 lub w pok. 23 Starostwa Powiatowego w Jarocinie.  

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 

powiatu oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie . 
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Załącznik nr 1 

 

Karta oceny formalnej i merytorycznej  

Nazwa organizacji :....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Nazwa zadania: ............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

 

Czy oferta spełniła wymogi  Lp. Wymagania 

tak  nie  nie 

dotyczy  

1. Oferta złożona w terminie     

2. Oferta złożona w zamkniętej kopercie     

3. Oferta złożona w ramach ogłoszonego konkursu     

4. Oferta złożona przez uprawniony podmiot     

5. Oferta podpisana przez uprawnione osoby     

6. Oferta zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej  

   

7. Oferta posiada wszystkie zapisane pola     

8. Oferta posiada wymagane załączniki potwierdzone  

"za zgodność z oryginałem", aktualną datę i podpis 

osoby uprawnionej  

   

 

Czy w/w oferta spełnia wymogi formalne i merytoryczne: tak / nie  

 

Uwagi :.......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Podpisy członków komisji: 

1. ................................................... 

2. ................................................... 

3. ................................................... 

4. ................................................... 

5. ................................................... 

 

 

 


