
 
OGŁOSZENIE 

 
ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”, 
ogłasza 

OTWARTY KONKURS OFERT 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU GRYFIŃSKIEGO (WSPARCIE/POWIERZENIE) 

W ROKU 2021 W ZAKRESIE: 

 

I. Rodzaj zadania, zakres i forma realizacji, wysokość środków  

1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

    Wspieranie: 

− organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją 
dziedzictwa kulturowego powiatu, 

− organizacja warsztatów twórczych, w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia 
historyczne na terenie powiatu, 

− wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik 
zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego. 

      Planowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

      

Powierzenie: 

− organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją 
dziedzictwa kulturowego powiatu. 

Planowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

Tytuł zadania: „Wydarzenie patriotyczne w Rejonie Pamięci Narodowej” 

Opis zadania: Organizator zorganizuje bezpłatne dla uczestników wydarzenie patriotyczne, w okresie od  
1 września do 30 listopada 2021 r.  

Cel zadania:  

− rozwijanie i podtrzymywanie takich wartość jak: tożsamość narodowa, szacunek dla ludzi, pamięć  
o historii, 

− wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu 
polskiego. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania:  

− promowanie wartości patriotycznych oraz integracja i aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego powiatu 
gryfińskiego, 

− organizacja bezpłatnego, ogólnodostępnego dla uczestników wydarzenia kulturalnego - co najmniej 100 
osób - bezpośrednich odbiorców. 

Rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo oferent może 
przedstawić własne rezultaty zadania. 



Adresaci zadania: społeczność lokalna oraz mieszkańcy powiatu gryfińskiego. 

Termin realizacji zadania: 01.08.2021 r. – 15.12.2021 r. 

 

 

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

    Wspieranie: 

− organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla mieszkańców powiatu 
o charakterze otwartym, 

− organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, 

− wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu, 

− wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym. 

      Planowana kwota dotacji: 25 000,00 zł 

 

Powierzenie: 

− wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, 

      Planowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

Tytuł zadania: „Niepodległościowe potyczki rodzinne - Biegaj dzielnie, strzelaj celnie” 

Opis zadania: Organizator zorganizuje bezpłatny dla uczestników bieg i marsz Nordic Walking na terenie 
miasta Gryfina oraz zawody strzeleckie na strzelnicy w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej  
w Gryfinie w dniu 11 listopada 2021 r. 

Cel zadania:  

− popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz 
zapoznanie ze sportem strzeleckim, 

− propagowanie strzelectwa sportowego, 

− uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania:  

− „Bieg Rodzinny i Marsz Nordic Walking” - co najmniej 100 osób - bezpośrednich odbiorców, 

− „Potyczki strzeleckie o puchar Starosty Gryfińskiego” - co najmniej 30 osób - bezpośrednich odbiorców. 

Rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo oferent może 
przedstawić własne rezultaty zadania. 

Adresaci zadania: mieszkańcy gminy Gryfino oraz powiatu gryfińskiego. 

Termin zadania: 01.09.2021 r. – 15.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 



3) Turystyka i krajoznawstwo 

    

Wspieranie: 

− upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu, 

− wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym, 

− wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej. 

      Planowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

 

Powierzenie: 

− wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej. 

     Planowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

Tytuł zadania: „Śladami Pana Samochodzika - poznaj powiat gryfiński” 

Opis zadania: Organizator zorganizuje bezpłatny dla uczestników rajd rowerowy z trasą przebiegającą 
przez co najmniej 3 gminy. 

Cel zadania:  

− popularyzacja jazdy na rowerze jako formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, 

− poznawanie walorów krajobrazowych miejsc związanych z przygodami Pana Samochodzika. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania:  

− uczestnictwo w rajdzie osób w różnym przedziale wiekowym - co najmniej 50 osób - bezpośrednich 
odbiorców, 

− aktywnie spędzony czas. 

Rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo oferent może 
przedstawić własne rezultaty zadania. 

Adresaci zadania: mieszkańcy co najmniej 4 gmin powiatu gryfińskiego. 

Termin zadania: 1.07.2021 r. – 30.10.2021 r. 

 

4) Ochrona i promocja zdrowia 

    Wspieranie: 

− prowadzenie działań wspierających na rzecz osób chorych, 

− prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz 
różnych grup wiekowych. 

      Planowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

 

Powierzenie: 

− prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz 
różnych grup wiekowych. 

     Planowana kwota dotacji: 5 000,00 zł 



Tytuł zadania: „Żyj zdrowo”   

Opis zadania: Organizator zorganizuje bezpłatny projekt  dla mieszkańców powiatu o zdrowym stylu życia 
oraz aktywności fizycznej.  

Cel zadania:  

− promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, 

− wskazanie negatywnych skutków niezdrowych nawyków żywieniowych w sposób adekwatny do wieku 
uczestników, 

− w dłuższej perspektywie – zadbanie o zdrowie i zapobieganie epidemii nadwagi i związanych z nią chorób. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty zadania:  

− spotkania ze specjalistą (w tym on-line), 

− spotkania i treningi ze specjalistami (w tym on-line),  

− nakręcenie filmiku promocyjnego i udostępnienie w Internecie. 

Rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo oferent może 
przedstawić własne rezultaty zadania. 

Adresaci zadania: 100 mieszkańców w różnych grupach wiekowych z terenu powiatu gryfińskiego - 
bezpośrednich odbiorców. 

Termin zadania: 1.08.2021 r. – 15.12.2021 r. 

 

1. Oczekiwane są oferty gwarantujące wysoką atrakcyjność oraz nowatorski charakter zadania, zawierające 
propozycje działań nieszablonowych, pokazujących nowe możliwości i innowacyjne sposoby realizowania 
potrzeb mieszkańców powiatu gryfińskiego. 

2. W związku z sytuacją epidemii COVID-19, wszystkie planowane działania muszą być zgodne 
z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rady Ministrów RP. 

3. Dopuszczalny jest alternatywny sposób realizacji zadania na wypadek zaostrzenia sytuacji epidemicznej 
(np. nagranie do wielokrotnego i publicznego odtwarzania z przestrzeganiem praw autorskich oraz  
z możliwością do wykorzystania przez Powiat Gryfiński). 

4. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do zmiany puli środków finansowych  
na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach konkursu. 

 

II.  Zasady przyznawania dotacji 

1. Dotacja przyznawana jest w formie wsparcia finansowego lub powierzenia realizacji zadania. 

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

3. Każdy z podmiotów uczestniczących w konkursie może złożyć maksymalnie 2 oferty. 

4. Jeśli kwota wnioskowanej dotacji okazałaby się mniejsza niż kwota dotacji przyznanej w wyniku wyboru 
oferty konkursowej, uczestnicy konkursu są zobowiązani do aktualizacji oferty w terminie 7 dni roboczych od 
daty otrzymania powiadomienia (nie dotyczy ofert w formie powierzenia zadania). 

5. Wymagany jest wkład osobowy - świadczenia wolontariuszy o wartości co najmniej 10 proc. wartości 
całego zadania (nie dotyczy ofert w formie powierzenia zadania). 

6. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. 

 

 

 



III.  Termin i warunki realizacji zadania (kryteria formalne) 

1. Realizacja zadania rozpoczyna się w dniu dokonania wyboru ofert przez Zarząd Powiatu w Gryfinie - od 
tego dnia wybrana organizacja może wydatkować tzw. inne środki finansowe. Termin wydatkowania środków 
pochodzących z dotacji zostanie określony w umowie. 

2. Zadanie zostanie wykonane najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r. (nie dotyczy ofert w formie 
powierzenia zadania). Późniejszy termin zakończenia zadania wymaga uzasadnienia w ofercie, za wyjątkiem 
ofert realizowanych w formie powierzenia. 

3. Zadanie musi być zrealizowane wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu gryfińskiego. Szczególnie 
oczekiwane są oferty adresowane do osób z co najmniej trzech gmin powiatu gryfińskiego. 

4. Zleceniobiorca realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie 
współfinansowania/finansowania realizacji zadania przez Powiat Gryfiński w wydawanych przez siebie 
publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na swojej stronie internetowej, na Facebooku, 
a także przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę. Wszystkie te działania powinny być 
udokumentowane zdjęciami. 

5. Składający ofertę powinien przedstawić: 

1) kompletnie wypełnioną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert 
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) zawierającą: 

a) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanego do realizacji, w tym informację o liczbie 
beneficjentów z poszczególnych gmin powiatu gryfińskiego (przykład: beneficjentami zadania są 
mieszkańcy gminy X - co najmniej ... osób oraz mieszkańcy gminy Y - co najmniej ... osób i gminy Z - 
co najmniej ... osób), 

b) termin i miejsce realizacji zadania, 

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości dotacji, która 
nie może przekraczać 90 proc. kosztów całego zadania (nie dotyczy ofert w formie powierzenia zadania). 

d) udokumentowaną informację o posiadanych przez organizację zasobach kadrowych zapewniających 
wykonanie zadania, 

2) nie są wymagane załączniki do oferty w postaci: 

a) aktualnego dokumentu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji działalności, 

b) ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu. 

6. Jeżeli oferent planuje wnieść do zadania wkład rzeczowy, należy go wykazać wyłącznie w części 
opisowej zadania. Ogłoszeniodawca rezygnuje z możliwości wprowadzania przez oferenta szacowanej wartości 
wkładu rzeczowego do tabel kalkulacji kosztów. Oczekiwane jest wykazanie wyłącznie oszacowanego wkładu 
osobowego. 

7. W trakcie realizacji zadania: 

a) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów o 20 proc., jednak 
procentowy udział dotacji do całości kosztów realizacji zadania nie może być zwiększony, 

b) całkowity koszt realizacji zadania nie może wzrosnąć wyłącznie poprzez wykorzystanie innych środków 
finansowych. 

8. Realizacja zadania może odbywać się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

 

IV.  Terminy i warunki składania ofert 

1. Termin składania ofert upływa 7 maja 2021 r. o godz. 15:30. 



2. Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 
Gryfino, w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek: "Otwarty konkurs ofert dla organizacji 
pozarządowych z zakresu .......". 

3. Oferty złożone po terminie i niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

 

V.  Termin i kryteria wyboru ofert 

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 17 czerwca 2021 r. i zostanie opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicach Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Powiatu 
Gryfińskiego. 

2. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane 
kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności oferty, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być sporządzony 
prawidłowo, w sposób przejrzysty, umożliwiający prawidłowe odczytanie. 

3. Stosowane będą następujące kryteria ocen: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 

2) koszt realizacji zadania - w tym wysokość wkładu własnego oferenta oraz wkład osobowy; 

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane 
zadanie; 

4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych w przeszłości w drodze otwartego 
konkursu ofert; 

5) dotychczasowe doświadczenie w realizacji  zadań podobnego typu; 

6) atrakcyjność zadania. 

4. Opiniując ofertę komisja konkursowa dodatkowo premiuje oferty: 

1) zakładające realizację zadania, którego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej trzech gmin powiatu 
gryfińskiego; 

2) oferujące realizację zadań, które mieszczą się w kompetencjach Powiatu; 

3) skierowane do grup docelowych z obszaru kompetencji Powiatu (np. młodzież szkół ponadpodstawowych 
itp.). 

5. Przyznanie dofinansowanie nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, od której służy odwołanie. 

 

VI.  Informacja o realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 r. 

Wspieranie przez Powiat Gryfiński zadań publicznych będących przedmiotem powyższego konkursu 
w roku 2020 przedstawiało się następująco: 

Lp. Rodzaj zadania Liczba 
zadań 

Kwota przyznanych 
dotacji 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 4 11 500,00 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 7 23 000,00 

3. Turystyka i krajoznawstwo 1 4 500,00 

4. Ochrona i promocja zdrowia - - 

 

 

 



VII.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
„RODO”) informuję że: 

1) administratorem zebranych danych jest Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 
poprzez adres e-mail: iod@gryfino.powiat.pl, telefonicznie (tel. 91 404 50 00 w. 215) lub listownie na adres 
siedziby administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe pochodzą z oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2021; 

4) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem 
i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz kontrolą i rozliczeniem zadania; 

5) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  
na Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do 
spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2057); 

6) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień 
regulują art. 15-18 i art. 21 RODO; 

7) dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie; 

8) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  
tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom; 

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane; 

10) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

11) składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem 
przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

12) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, 
a po tym czasie – zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

mailto:iod@gryfino.powiat.pl




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


