
        Załącznik nr 1 do   
          uchwały  Nr 732/2010 

                                                                                                                                             Zarządu Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                                                        z dnia 25.02.2010 r. 

 

OGŁOSZENIE 
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz. 873 z póŜn. zm.) oraz uchwały 
XXXVII/333/2009 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010, 

 
Zarząd Powiatu w Gryfinie  

 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT 

na wspieranie realizacji zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej  
i turystyki w roku 2010, przedmiotem którego są następujące zadania: 
 

 
I. Rodzaj zadań: 
 

Lp. Rodzaj zadania Planowane wydatki  
w 2010 roku 

Poniesione wydatki 
w 2009 roku 

zadanie nr 1 organizacja imprez 
turystycznych o zasięgu 
powiatowym 

10.000 zł 500 zł 

zadanie nr 2 organizacja imprez 
kulturalnych o zasięgu 
powiatowym 

10.000 zł 1.500 zł 

zadanie nr 3  organizacja imprez 
sportowych o zasięgu 
powiatowym 

70.000 zł 20.000 zł 

 
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia tych zadań wraz  
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
 
II. Termin realizacji zadań: 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja zaczyna się 1 marca 2010 roku a 
kończy się nie później niŜ 31 grudnia 2010 roku. 
 
III. Zasady przyznawania dotacji: 
1. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom 
administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, które prowadzą działalność statutową 
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców 
powiatu gryfińskiego. 

2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym 
ogłoszeniu. 



3. Oferty, które nie będą spełniały wymagań zawartych w ustawie i ogłoszeniu, z przyczyn 
formalnych nie będą rozpatrywane. 

4. Kwota przyznanej dotacji moŜe być niŜsza od określonej w ofercie. W takim przypadku 
podmiot obowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego 
realizowanego zadania. 

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji 
zadania, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). 

6. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej  
z wybranym oferentem przed rozpoczęciem realizacji zadania. 

7. Otrzymanej dotacji oferent nie moŜe przekazywać osobom trzecim. 
 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty 
1. Zarząd Powiatu do dnia 30 marca 2010 r. powoła Komisję konkursową do oceny 

złoŜonych ofert.  
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi do dnia 8 kwietnia 2010 roku. 
3. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert: 
 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE WYBORU OFERTY Maksymalna 
liczba punktów 

Ocena moŜliwości realizacji zadania 20 
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,  
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 

20 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 20 
Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze 15 
MoŜliwości organizacyjne oferenta (zasoby kadrowe, moŜliwości 
techniczne) 

15 

Zasięg zadania (charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny) 10 
 
4. Ostateczna decyzja o rozstrzygnięciu konkursu naleŜy do Zarządu Powiatu. 
 
V. Termin i miejsce składania ofert 
 

 Kompletne oferty naleŜy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data 
wpływu) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4,  
w terminie do 2 kwietnia 2010 roku do godz. 15:30. 
 
Oferty naleŜy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),  
wypełnione w sposób czytelny (nie dopuszcza się modyfikacji formularza oferty oraz ofert 
wypełnionych ręcznie). 
 
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami naleŜy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie 
winny zostać umieszczone następujące informacje: 
1. pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres, 
2. tytuł zadania. 
 
Wymagane dokumenty: 
- prawidłowo i kompletnie wypełniona oferta podpisana przez osoby uprawnione do 

składania oświadczeń woli, 



- aktualny wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji waŜny do trzech miesięcy 
od daty wystawienia (za wyjątkiem: stowarzyszeń zarejestrowanych w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 
Sprzymierzonych 4), a w przypadku organizacji kościelnych lub związków 
wyznaniowych – dokumenty poświadczające osobowość prawną, 

- kopię statutu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią 
oraz podpisem osoby upowaŜnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji 
pozarządowej lub podmiotu, 

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009, a w przypadku 
podmiotów prowadzących działalność przez krótszy okres – za okres działalności, 

- oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działalności w celu 
osiągnięcia zysku (nie dotyczy organizacji posiadających status organizacji poŜytku 
publicznego). 

 
 
 


