
 

Złotów, dnia 3 kwietnia 2019 r. 

 

 

Zarząd Powiatu Złotowskiego 

 

 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. Nr 450 t.j.) oraz uchwały                                            

nr III/15/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, 

 

Ogłasza 

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

     

Rodzaje działań 

 

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 

oraz zespołów aktywności społecznej 

Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających 

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych 

Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego  

i zawodowego 

Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych                              

i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 

 

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 240.000,00 zł.  

Zasady przyznawania dotacji 

 

    1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych: 

1) w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                   

i wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.); 

2) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. ze 

zm.); 

3) w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie 

rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.2016.1945 t.j.);  

1) w uchwale nr III/15/2018 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku                    

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019” 

2.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

3. Podmiot ubiegający się o dotację musi prowadzić działalność na terenie powiatu 

złotowskiego, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności statutowej. 



4.  W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość 

środków przeznaczonych na wsparcie zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości 

wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku 

konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie 

będzie on związany ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu 

rzeczowego zadania lub wycofać ofertę. 

5. Warunkiem przekazania dotacji na wyodrębniony rachunek bankowy jest zawarcie umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zarząd Powiatu Złotowskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie 

przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się że: 

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; 

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych; 

3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność        

merytoryczną lub finansową oferenta; 

4) podmiot nie wskazał rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji. 

Termin i miejsce składania ofert 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego 

Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów 

ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057), który można pobrać ze stron 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) http://www.bip.zlotow-powiat.pl/                         

w zakładce organizacje pozarządowe. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa 

Powiatowego w Złotowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe                          

w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku                           

do godz. 1500. 

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty 

do Starostwa Powiatowego w Złotowie. 
 

 

 
 

 
 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert. 

 

1. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa. Komisja 

będzie brała pod uwagę, w szczególności: 

1) jakość oferty – nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, złożone na innym 

formularzu, nieprawidłowo wypełnione, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych 

rodzajów kosztów; 

2) możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w organizacji tego typu 

zadań, zasoby osobowe i rzeczowe; 

3) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być pokryta z dotacji, a także 

wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów. 

2.  Dopuszcza się możliwość realizacji zadań przez kilka podmiotów. 

3. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Złotowskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji 

konkursowej. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na 

stronach internetowych powiatu. 


