
Z8lącznik Nr 1

do uchwały Nr 5l 6 l2015
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 29 §tycznia 2015 r.

Dzińając na podstawię art. 1 1 ust. 2 i ań. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poż}tku publicznego i o wolontari acie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 1 18, 1 138 i 1 146)

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego

ogłaszai

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z reąlbagją 7a6^7
sarnorządu powiatowego w roku 2015 w zakresie:

KULTURY, SZTUKI,, OCHRONY DOBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

I. Rodzaje zadań objęte konkursem.
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego z zakesu ,,Kultury, sztuki, ochrony
dóbr kulfury i dziedzińtła narodowego". W ramach otwartego koŃursu ofert przewiduje się
dofi nansowanie następujących rodzaj ów zadań,.

a) organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o chnakterze ponadgrrinnlłn
mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradyĘi powiafu grudziądzkiego;

b) wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub z zastosowaniem irrrrych technik
zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury
powiafu grudziądzkiego;

c) edukacja kulturalna i wychowanie przez szllkę dzieci i rŃodzieży powiatu
grudziądzkiego;

d) orgarrizację przedsięwzięć popularyzujących wiedzę z zakresu kultury, sztuki
oraz ochrony dóbr kultury i dziędzictwa narcdowego;

e) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
II. Wysokość środków publicznych przemaczonych na re2lizację zadania.
Na realizację wlw zńaria zgodnie z budżetem powiatu na rok 2015 planuje się przentaczyó
kwotę w wysokości 8.500 zł. Wskazana kwota może ulec zmianie.

IIL Zasady prryznawania dotacji.
1. Zlecanię realizacji zadanla nastąpi w formie wspierania wykonania zad,ania, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Zlęcenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z2014r. poz. 1118 zpóźn, zm.).
3. O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać podmioty określone
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poży,tku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U, z 2074 r. poz. II18 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową
w dziedzinie obj ętej konkursem.
4. Złożęnie oferty nie jest równo znaczle z przynaniem dofinansowania.



5. Deklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z imych
zródeł oferenta w całkowitych kosztach zadańa pllblicznego musi wTnosić nie mniej nż
107o planowanych kosztów realizacji zadania.
6. Wysokośó dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku
oferenci zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia otrz}łrnania powiadomienia o przyztlaniu
dotacji:
1) pruedłożyó aktualizację harmonogramu i kosztorysu realizacji zadańa z uwzględnieniem
wysokości prz}znanej dotacji 1ub

2) pisemnie poinformowaó o rezygnacji z realizacji zadania.
'7. Zarząd Powiatll Grudziądzkiego może odmówió podmiotowi wyłonionemu
w konkursie przlznaria dotacji i podpisania rrmowy w przlpadku, gdy okże się,
iż rzeczywisty zakres realizowanego zaduia znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolnośó do czl,rrności prawnych, zostaną
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podwa]żające wiarygodność merltoryczną lub
finansową oferenta.
8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania
reguĘe umowa zarvarta pomiędzy oferentem, a Zatządem Powiatu Grudziądzkiego,
sporządzona zgodnle z ramow}łn wzolęm określonlłn w zńącznlku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacli zadania publicznego oraz wzotu
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U . z 201 1 r. Nr 6, poz. 25).

IV. Termin i warunki realżacji zadania.
1. Zńarie naleĘ nealizować w roku 2015, przy czw początek rea7izacji zadania opisanego
w ofercie powinien następować nie wcześniej nż 30 dni od ostatniego dnia terminu
składania ofert. Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowięania powstałe pned datą zawarcia
umowy, datą realizacji zńania i datą otrz7,rnania środków z dotacj i oraz po terminie realizacj i
zńania,
3. Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowię.
4. Zadanię wirrrro być zrea|izowane z lajwyższą starannością zgodńe z zawarlą ulrrovłą oraz
obowiąująclłni standardami i przęisami, w zakesie opisanym w ofercie.
5. Wszelkie zrrriany mer}toryczne zńania, harmonogramu oraz termin realizacji zadania winny
być zg}aszane w formie pisemnej z prośbą o akcętację.
6. Dopuszcza się dofinansowanie więcej niż jednej oferty, złożonej przez ten sam podmiot.

v. Termin sldadania ofeń
1. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawione są następujące podmioty
dziŃające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziędztctvla narodowego
i posiadające odpowiednie zapisy w swoim statucie:
1) organizacje pozarządowe w rozumięniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności poĄtku publicznego i o wolontari aclle (Dz.IJ. z 2014 r. poz. 1118 z późn.
zm,);

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosuŃu
Pństwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pństwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poźlku
publicznego;

3) stowarzyszenia jednostgk samożądu ter}torialnego;
4) spółdzielniesocjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

spółkami działającyni na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 częrwca 2010 r.



o sporcie (tj. Dz. U. z ż014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągrrięcia zysku
oraz przeznaczają całośó dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursow}łn składają pisemne oferty
realizacji zńania wg wzoru określone go w załączllku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzon) sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 1 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganlłni w w/w
wzorze załącznikami.
3. Oferta powinna zawterać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeezowy zadania publicznego proponowanego do realizacj|'
2) termin i miejsce realizacji zadanta publicznegq'
3) kalkulację przewidyvanych kosztów realizacji zadania pllblicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wlłnienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na
realizację danego zadania pochodzących z inlych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
7) inne informacje, dokumenty dotyczące wnioskodawcy lub przedkładanej oferty,
wynikające ze wzoru ofeńy.
4. Ofęrla musi byó podpisana czytelnie przez osobę/osoby, które zgodnie
z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania oferenta
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
5. Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną zgodnie z art, 14 ust. 2,3,4 i 5 ustawy z dnia
24 kwiętnia 2003 r. o działalności poży.tku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014r.
poz. 1118 zpóżn. zm.).
6. Do olerty należy zaIączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
(Odpis musi byó zgodny z aktualnlłn stanem faktycznyn i prawnym, niezalężnlę od tego,
kiedy został wydany).
2) W przypadku wyboru inrrego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wlnikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub inrrego właściwego rejestru -

dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
3) Inne dokumenty: w przypadku, gdy ofeńę podpisują inne osoby, niż uprawnione do
reprezentacji i zaciągania zobowiązń finansowych w imieniu oferenta - pełnomocnictwo
(upoważnienie) do działania w imieniu oferenta.
7 , Kserokopie załączanych do oferty dokumentów muszą być czlelne oraz potwi erdzorrę za
zgodność z oryginńem pvez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
8. Za poprawność i kompletność ofeĄ, termin, sposób i miejsce złożenia odpowiada Oferent.
9. Oferty należy składaó w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,
u1. Małomłlłtska 1, 86-300 Grudziądz, pok. 25, w zamkniętych kopertach, opatrzonych
napisem ,,KONKURS - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DOBR KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO" - osobiścię lub drogą pocztową na wskazany wyżej
adres w terminie do dnia 23 lutego 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data
dostarczenia oferĘ do urzędu (data wpływu).
l0. Druk oferty realizacji zńania plbltcznego można otrzymać w Wydziale Rozwoju
Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych Stafostwa Powiatowego w Gludziądzu,
ul. Małomłyńska 1, pok. 32 l,ab 33. Wzór oferty dostępny jest również w Biuletynie
Informacji Publicznej: www.bip.powiatgrudziadzki.pl, a także na stronie intemetowei
powiatu grudziądzkiego: www.powiatgrudziadzki.pl,



1 1. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny byó pnafowarle przez
osobę/osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do
reprezentowania Oferenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
i za:wierania umów. Poprawki muszą być dokonane jedyńe przez czytęlne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

\ł. Tryb i kryteria §to§owane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofeń.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert,
2. Złożone oferty opiniowane będą przez Komisję konkursową. Skład Komisji konkursowej
oraz regulamin jej pracy okłeśli Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w drodze uchwały.
3. Warunkiem dokonania oceny merytofycznej oferty przez Komisję konkursową będzie
spełnienie następujących wynogów formalnych:
1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność stafutowa
zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu;
2\ złożenie ofeny w terminiel
3) złożenie oferty na formularzu stanowiący.rrr zŃącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczących rcallzaqi zadania publicznego ofaz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U . z 2011 r., Nr 6, poz. 25);
4) złożenie oferly wrM z w}.maganymi załącznlkatri (lj. oferla kompletna);
5) podpisanie oferty przez osobę/osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub
innego aktu są uprawnione do reprezentowania Oferenta i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych i zawierania umów;
6) zgJoszenie w ofercie zńania zgodnego z założeniami określonlłni w niniejszyn
konkursie.
4. Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, o których mowa w wyżej
wynienionyn ust. 3 pkt 4-5 będą miały moźliwość ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia
poinformowania o konieczności ich uzupełnienia.
5. Oferly, które nie spełniają wynogów formalnych i nie zostały uzupełnione we wskazanym
teminie nie będą rozpatrywane.
6. Krleria stosowane przy rozpatrryaniu ofert (skala puŃtowa 0 - 5 pkt, maks}łrnalnie
oferta może otrzynaó 30 pkt):
1) kalkulacja kosńów rea|izacji zad,ania plblicznego, w tym w odniesiąriu do zakresu
rzęczowęgo zadania;
2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie
będzie realizowane;
3) planowany ptzez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków
pochodzących z innych zródeł na realizację zadańa publicznego - minimum 10%;
4) możliwośó realizacji zadania publicznego;
5) planowany wkł ad rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
członków;
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowych lub podmiotów wynienionych w ar1. 3 ust. 3, które w latach poprzednich
realizowały zlęconę zńania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośó i tęrminowośó oraz
sposób rozliczenia otrzynanych na ten ce1 środków.
7. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert
i wysokości dotacji na realizację zadań pllbliczrrych w formie uchwały, na podstawie opinii
przedstawionej przez Komisję konkursową.
8. Do uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert nie stosuje si{ Ębu odwoławczego.
9. Zuząd Powiatu Grudziądzkiego uniewżni konkurs, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;



ż) żadna ze złożonych ofer1 nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
10. Wyniki otwaftego konkursu 1ub informacja o unieważnieniu zamięszczona zostanie na
tablicy ogłoszeń Stalostwa Powiatowego w Grudziądzu, w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.powiatqrudziadzki.pl oraz na stronie intemetowej powiatu grudziądzkiego:
www.powiatgrudziadzki.pI
11. Ponadto oferenci zostaną zawiadomieni w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia
złożonych ofert.

YIl. Zreallzowane 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 p ozatządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3.

W roku ogłoszenia otwańego konkursu nie zlecano organizacjom pozażądow)łn
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 realizacji zadń publtcznych z zal<tesu Kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziędzictwa narodowego.
W 2014 roku przekazano dotację z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dnedńctvła
narodowego w wysokości 7 .000 zł:
- Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy
w kwocie 400 zł;
- Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka z siedzlbą w Grudziądzu w kwocie

3000 zł;
- Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP Hufiec Grudziądz im. Roty Grudzi ądzkiej z siedzibą
w Grudziądzu w kwocie 1.400 zł;
- Stowarzyszenie Razem SMR z siedzibą w Saynwagu w kwocie 2.200 zł.

W 2013 roku przekazano dotację z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w wysokości 7 .500 zł.:
- Polski Zwięek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy
w kwocie 400 zł;
- Stowarzyszenie Raząn SMR z siedzibą w Sztynwagu w kwocie 2.000 zł;
- Chorągiew Kujawsko - Pomorska ZHP Hufiec Grudziądz im. Roty Grudziądzklej z siedzibą
w Grudziądzu w kwocie 1.100 zł;
- Kujawsko - Pomorskie Towarzystwo Proeuropejskie z siedzlbą w Łasinie w kwocie
1.000 zł;
- Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka z siedzlbą w Grudziądzu w kwocie
3.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.
Oferenci prued ptzysĘpieniem do konkursu powirrni zapoznać się z następującpni
dokumentami:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożl.tku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r. poz. 1 1 18 z późn. zm.);
2) Rozponądzeńem Minista Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoTu umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r, Nr
6, poz. 25);
3) Uchwałą Nr XXVI/29/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 61istopada 2014 r.
w sprawie Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjamt pozarządowpi
i innyni podmiotami na rok 2015.


