r'

"

,
~ I ':

Uchwała nr ~ -.J9.~;.):t.~J1~
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia A'I./:t c..~
wM?
w sprawie

: ogłoszenia

otwartego

konkursu

ofert na wykonanie

przez

organizacje

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie,

zadań publicznych

w roku 2018 stanowiących

realizacją

zadań

samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2017.2077), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016. 1817) oraz "Programu współpracy

C

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa wart.

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na rok 2018"

stanowiącego

Załącznik

do Uchwały

Nr XXXIX/267/2017

z dnia 26

października 2017 roku Rady Powiatu Kolskiego, Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co
następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty,

o których mowa wart.

3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym

i o

wolontariacie, zadań publicznych w roku 2018 w zakresach:
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego
stanowiących realizacją zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego.
2. Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na dzień 12.02.2018 roku.

§3
Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole a także w siedzibie Zarządu Powiatu
Kolskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ZARZĄD POWIATU KOLSKIEGO
Na podstawie art. 11,13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz. 1817)
ogłasza:
konkurs

ofert

wykonanie

na

publicznych

zadań

pn.

- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej

- kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego

o

związanego

z realizacją zadań samorządu powiatowego

pozarządowe oraz podmioty,

przez organizacje

o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o pożytku

publicznym i o wolontariacie, w roku 2018
I . Rodzaje zadań.
- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspierania i upowszechniania
-wspieranie

rozwoju

kultury,

kultury fizycznej
sztuki,

ochrony

dóbr

Kultury

dziedzictwa

narodowego
II. Formy realizacji zadań.
Wspieranie

o

działalności

młodzieży, wspierania

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
i upowszechniania

kultury fizycznej

dzieci i

może być wykonywane

poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym obejmujących:
1. współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
2. formy aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności:
obozy, spływy, turnieje, festyny;
3. przedsięwzięcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego
może
być wykonywane
poprzez
realizację
przedsięwzięć
o charakterze
ponadgminnym obejmującym:
1. podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
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III. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.
Na realizację zadań zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na 2018 rok
przeznacza się:
a) 83.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym
20.000 zł na wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży,
b)
23.000 zł na wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i
dziedzictwa narodowego
Kwoty powyższe mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania
można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia
budżetu w części przeznaczonej na realizacje zadania z ważnych przyczyn,
niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
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IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:
a. powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie jego realizacji,
b. wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
jego realizacji.
2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane na:
a. remonty budynków,
b. zadania i zakupy inwestycyjne,
c. zakupy gruntów,
d. działalność gospodarczą,
e. działalność polityczną.
3. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami art. 16
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
(tj. Dz. U. 2016.1817)
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W
takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego
zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż: rzeczywisty zakres
realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot
lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności
podważające
wiarygodność
merytoryczna lub finansową oferenta.
6. Nie będą przyznawane dotacje na zadania o charakterze lub o zasięgu
gminnym.
7. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez
Zarząd Powiatu z przyczyn opisanych wyżej, Zarząd może zarezerwowane
środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie
nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania
i rozliczania
zadania reguluje umowa pomiędzy Powiatem a oferentem.

··1

o

9. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy
zamieszczać
we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania
informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Kolski. Informacje
takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie
realizacji zadania.
10. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki nie związane bezpośrednio z
realizacją zadania.
11. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu
Powiatu jest
zobowiązany do:
• wyodrębniania w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację
umowy,
• dostarczenia
na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej
Starostwa
Powiatowego w Kole oryginałów dokumentów (rachunków, faktur) oraz
dokumentacji,
o której mowa wyżej,
celem
kontroli
prawidłowości
wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią
związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Powiatu
Kolskiego do kontroli całości realizowanego
zadania pod względem
finansowym i merytorycznym.
V. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w okresie od 01.01.2018 r. do
15.12.2018 r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z
zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w
zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym
stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Powiatu Kolskiego.
VI. Oferty i termin składania

o

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać do dnia 12 lutego
2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23,
62-600 Koło.
2. Oferta, powinna zawierać w szczególności:
• szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
• termin i miejsce realizacji zadania,
• kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
• informacje o doświadczeniu i osiągnięciach w zakresie realizacji
podobnych zadań,
• informacje
o posiadanych
zasobach
rzeczowych
kadrowych
zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków
finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
• deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatengo
wykonania
zadania,
• inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty,
• inne informacje i dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
• Oferty należy składać na drukach zgodnych z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. roku w
sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji

zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. z 2016.1300).
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru. W przypadku
niezgodności danych zawartych w odpisie z rejestru ze stanem
faktycznym
należy dołączyć dodatkowo kserokopię dokumentów
potwierdzających zmiany.
5. Do oferty należy dołączyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
ostatni rok obrotowy zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
dla niektórych
jednostek
niebędących
spółkami
handlowymi,
nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2003.11.117).
6. Wzór oferty będzie dostępny w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 27, budynek B, pok.
105 oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty złożone na innych
drukach niż wskazane w pkt 3, niekompletne lub złożone po terminie
będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu, który po zapoznaniu się z
protokołem komisji konkursowej dokonuje wyboru ofert najlepiej,
zdaniem Zarządu, służących realizacji zadania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30dni od ostatniego dnia
składania ofert i podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej. Zarząd Powiatu Kolskiego w uzasadnieniu
wyboru oferty ustosunkuje się do spełniania przez oferenta wymogów
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w niniejszym ogłoszeniu.
3. Zarząd Powiatu Kolskiego przy rozpatrywaniu ofert:

o

a) ocenia
możliwość
realizacji
zadania
przez organizację
pozarządową, podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016.1817). oraz jednostki
organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na
realizację zadania,
d) rozpatruje celowość realizacji określonego przedsięwzięcia,
biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada
priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań
zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania,
rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji
zadania publicznego przez organizację pozarządową,
e) bierze pod uwagę adresatów oferty oraz informację o zamiarze
odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
f) bierze pod uwagę sposób realizacji przez oferenta dotowanych
zadań w latach ubiegłych i prawidłowość ich rozliczenia.

VIII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego
rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości
dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
W 2017 roku na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej, zgodnie z budżetem Powiatu Kolskiego na rok 2017, przeznaczono
kwotę 80.000,00

zł w tym 20.000 zł na wsparcie działalności

na rzecz dzieci i

młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

W 2017 roku na realizację zadania publicznego w zakresie wspieranie rozwoju
kultury, sztuki, ochrony dóbr Kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z budżetem

o

o

Powiatu Kolskiego na rok 2017, przeznaczono kwotę 16.000,00 zł

