
        Załącznik 

Uchwały Nr 453/2010 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 30 listopada 2010 r. 

 

 

Z A R Z Ą D    P O W I A T U  W BIAŁEJ PODLASKIEJ 
 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

 

O  G  Ł  A  S  Z  A 
otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych  w zakresie  kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji  finansowanych z budŜetu Powiatu w Białej Podlaskiej  

 
I. Rodzaje zadań i wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

a) wsparcie w formie dotacji imprez kulturalnych Powiatu Bialskiego – 5 000 zł. Koszt 

jednej imprezy do 80% wartości dotowanego przedsięwzięcia. 

b) wsparcie w formie dotacji wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących kultury, 

tradycji i dziedzictwa narodowego Powiatu Bialskiego - 4 000 zł. Koszt jednego wydawnictwa 

do 80% wartości dotowanego przedsięwzięcia, gdzie ewentualne dotowane koszty osobowe 

mają stanowić do 30% dotacji. 

PowyŜsze wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zostały podane w 

oparciu o projekt budŜetu na 2011 r. 

W 2009 r. zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju na kwotę 107743,29 zł (w tym 

wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 

3 ust. 3. - 8000), zaś w 2010 r. – 85520,62 zł (7100 zł) 

II. Zasady przyznawania dotacji i terminy składania ofert.  
Adresatami konkursu mogą być: 

1) organizacje pozarządowe, 

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o 

wolontariacie, 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŜenie ofert, bądź przesłanie ich za 

potwierdzeniem odbioru do 21 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 do Starostwa Powiatowego w 

Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 (pokój122) – liczy się data wpływu. Oferta powinna być w 

opisanej kopercie z podaniem zakresu (w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji) i 

rodzaju zadania (wsparcie organizacji  imprez kulturalnych Powiatu Bialskiego lub wsparcie 

wydawnictw o charakterze regionalnym, dotyczących kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego 

Powiatu Bialskiego). 

III. Termin i warunki realizacji zadania.  
Zlecone zadnia muszą być zrealizowane w trakcie 2011 roku. Czas realizacji zadania powinien 

obejmować: okres przygotowania i przeprowadzenia zadania, w tym naleŜy uwzględnić czas na 

dokonanie rozliczeń finansowych dotyczących realizacji zadania. Dotacja zostanie przyznana po 

zawarciu umowy z obowiązkiem rozliczenia się w terminie 30 dni po zrealizowaniu zadania. 

Szczegółowe warunki realizacji zadań i wysokość przyznanej dotacji określi umowa o wykonanie 

zadania publicznego. Szczegółowe warunki realizacji zadań określi umowa dotacji.  

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.    
Oferty złoŜone przez podmioty ubiegające się o dotację podlegają w pierwszej kolejności ocenie 

formalnej. Dokonuje tego Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Białej 

Podlaskiej. Sprawdzeniu podlegają następujące wymogi formalne: 

1) czy oferent jest organizacją pozarządową, lub podmiotem wymienionym  w art. 3 ust. 3 

ustawy? 



2) czy jego cele statutowe są zbieŜne z zadaniami prowadzonego otwartego konkursu ofert, 

określonymi  

w ogłoszeniu? 

3) czy oferta jest złoŜona na obligatoryjnym formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra 

Pracy  

i Polityki Społecznej i podpisana przez uprawnione osoby? 

4) czy wszystkie części oferty są wypełnione w sposób rzetelny, w języku polskim, 

maszynowo  

i przedłoŜone w formie wydruku bez zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty? 

5) czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu ?  

6) czy do oferty dołączone są wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki? 

Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych podlegają odrzuceniu. 

Członkowie Komisji Konkursowej będą dokonywali indywidualnej oceny kaŜdej złoŜonej oferty 

według następujących kryteriów: 

1) oceny moŜliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 

2) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadnia publicznego, w tym w 

odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 

3) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadania 

publiczne, 

4) uwzględnianie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej 

członków, 

5) w przypadku formy wsparcia wykonywania zadania publicznego uwzględnienie 

planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału 

środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadnia 

publicznego, 

6) uwzględnianie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku 

organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich 

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

Komisja przedstawia Zarządowi najkorzystniejszą/e dla realizacji zadania ofertę/y wybrane w 

głosowaniu jawnym wraz z propozycją przydziału środków finansowych. 

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Zarząd 

w formie uchwały najpóźniej do 14 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej zastrzega 

sobie prawo do przełoŜenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

Po dokonaniu wyboru nie ma zastosowania tryb odwoławczy. JeŜeli Ŝadna z ofert nie zapewni 

moŜliwości wykonania zadania Zarząd w zakresie tego zadania uniewaŜnia konkurs.  

Dodatkowych informacji moŜna uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Białej Podlaskiej, tel. 083 342 12 50 lub mailem: wss@powiatbialski.pl.  


