
 
UCHWAŁA NR XXXV/22/11 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU  

 z dnia 20 kwietnia 2011 r.  
 
 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych                
w 2011 roku 

 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia     
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.      
Nr 234, poz. 1536)  oraz  § 9  pkt 2 oraz § 7 Uchwały Nr 15/IV/11 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego  na 2011 rok uchwala się, co następuje: 

 
 § 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku 
w dziedzinach:  kultury  fizycznej i sportu oraz  zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na 
rzece Wiśle w granicach powiatu. 
 

§ 2. Rodzaj, zakres, terminy i warunki realizacji zadań będących  przedmiotem 
konkursów określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Na wsparcie wykonania zadań wybranych w ramach konkursów, określonych         

w załączniku do niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu przeznacza następujące środki 
finansowe: 
1)  w rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu do kwoty  16.850,00 zł; 
2)  w rozdz. 75495 Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne)  do kwoty 5.000,00 zł. 
 

§ 4. Termin składania ofert został określony w ogłoszeniu i nie jest krótszy niŜ 21 dni 
od ukazania się ostatniego ogłoszenia.  
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Podpisy Członków Zarządu 
 

  Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                 Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
                Wicestarosta              Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka         Krzysztof Szczegielniak 
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

       
 

3. ............................................... 

 
 



Uzasadnienie 
 

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności poŜytku 
publicznego i  o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) organ 
administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom 
pozarządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powołanej wyŜej 
ustawy ogłasza  otwarty konkurs ofert. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego. 
 

 
 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
 Bogumiła Więckowska  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



 
 

                                                                                                                                                                  Załącznik  
                                   do uchwały Nr XXXV/22/11 
                   Zarządu Powiatu w Otwocku 

            z  dnia 20.04.2011 r.  
 

 

Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza otwarte konkursy ofert              
na realizację zadań publicznych w dziedzinach : kultury  fizycznej i sportu 

oraz  bezpieczeństwa publicznego 
 

 
I.  Cel konkursów: 

 
Konkursy mają na celu wyłonienie ofert i  wsparcie organizacji pozarządowych               

w  realizacji zadań publicznych podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb mieszkańców 
Powiatu Otwockiego. 
 

II.   Rodzaje zadań: 
 

W Powiecie Otwockim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  
realizowane będą w 2011 roku zadania: 
 
kultura fizyczna i sport  
 

NR Zadanie 
Termin 

realizacji 
/planowany/ 

Kwota dotacji na wsparcie 
zadania 
w PLN 

1S 
Sztafetowe Biegi Przełajowe z udziałem 
Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych 
i Podstawowych - Kobiet i MęŜczyzn  

październik 

 
3.400,00  

(w tym nagrody rzeczowe 
600,00) 

2S 
Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce – 
Kobiet i MęŜczyzn 

czerwiec 

 
3.200,00  

(w tym nagrody rzeczowe 
600,00) 

3S 

Mistrzostwa Powiatu Szkół 
Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych            
i Podstawowych w Biegach Przełajowych -     
Kobiet i MęŜczyzn 

październik 

 
3.800,00  

(w tym nagrody rzeczowe 
1.000,00) 

4S 
Mistrzostwa Powiatu Szkół gimnazjalnych 
w Lekkiej Atletyce  Dziewcząt i Chłopców 

maj 

 
3.550,00  

( w tym sędziowanie 900,00 ; 
nagrody rzeczowe 650,00) 

5S 
Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych 
w Czwórboju Lekkoatletycznym  
Dziewcząt i Chłopców 

maj 

 
2.900,00                     

(w tym nagrody rzeczowe 
300,00) 



 
 
bezpieczeństwo publiczne  
 

Nr Zadanie 
Termin 
realizacji  
/planowany/ 

Kwota dotacji na wsparcie 
zadania w PLN  

1B 
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na 
rzece Wiśle w granicach powiatu 

maj-30 listopad 
5.000,00 

 
 

III.   Termin i warunki realizacji zadań: 
 

Terminy i warunki realizacji zadań kaŜdorazowo określone będą w odpowiednich 
umowach. 

 
IV.  Termin składania ofert: 

 
1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia  12.05.2011 r.  
2. Oferty, zgodne ze wzorem, naleŜy składać osobiście w Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13 lub za pośrednictwem poczty.  
Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faxem. Koperta 
winna być opatrzona nazwą konkursu. 

3. Wzór oferty stanowi załącznik 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 i wzoru sprawozdania  z wykonania tego 
zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). 

4. Wzór oferty moŜna pobrać ze strony internetowej http://powiat-otwocki.pl  
   

V. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert: 
 

1.  Postępowanie konkursowe przeprowadza Zarząd Powiatu Otwockiego przy pomocy 
           komisji konkursowej. 

2.  Wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.  
3.  Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone                   
     w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na  tablicy ogłoszeń i  stronie internetowej 
     Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
4. Oferty złoŜone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złoŜone po terminie 

          zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.  
5. Od decyzji Zarządu Powiatu dotyczącej wyboru oferty nie słuŜy odwołanie. 
6. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: 

1) zawartość merytoryczna oferty; 
2) dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych;  
3) posiadane zasoby rzeczowe oraz kadrowe;  
4) charakter i zasięg oddziaływania; 
5) potencjalne źródła finansowania;  
6) stopień zaangaŜowania w realizację oferenta i sponsorów.   

7. Wysokość środków budŜetowych przeznaczonych przez Powiat Otwocki w budŜecie 
na 2011 roku na wspieranie realizacji zadań publicznych skutkować moŜe udzieleniem 
dotacji w kwocie innej niŜ podana w ogłoszeniu. 



 

VI.  Zasady przyznawania dotacji: 

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych ma formę wsparcia wykonania przez udzielenie   
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji na wsparcie wykonania zadań określają 
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego                    
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)  oraz ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).  

VII.  Realizacja zadania następuje po zawarciu umowy, której wzór znajduje się 
w powołanym wyŜej rozporządzeniu. 

VIII.  Zadania wskazane w ogłoszeniu były realizowane w 2010 roku. Powiat Otwocki  
               udzielił dotacji w kwocie 21 850,00 zł na wsparcie ich wykonania.   

 
 
 
 
Wszelkich informacji dotyczących konkursów udziela : 
Magdalena Panasiuk - Wydział Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu  
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13 pok. 301,  tel. 22 779 32 95 
wew. 322,   e-mail: sport@powiat-otwocki.pl 


