Uchwała Nr XCVI/55/08
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 05.02.2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2008 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 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwały Rady Powiatu
w Otwocku N 84/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2008, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :
§1.
Ogłosić otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na
rzece Wiśle w granicach powiatu, których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Rodzaj i zakres wspieranych zadań, których dotyczy przedmiot konkursu odpowiadający celom
„Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2008 " określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§3.
Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursów, określonych w załączniku do niniejszej
uchwały, Zarząd Powiatu przeznacza następujące środki finansowe :
1. do kwoty 5.000,00 zł na zadanie „ Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na rzece Wiśle
w granicach powiatu „
2. do kwoty 44.980,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Podpisy członków Zarządu:
1. ...............................................

4. …………………………………..

2.………………………………. ....

5. ……………………………………...

3………………………………

Uzasadnienie:
Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), organ wykonawczy j.s.t.
postanawia o ogłoszeniu konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu w
ramach wym. Ustawy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania
konkursowego.

Załącznik do uchwały Nr XCVI/55/08
Zarządu Powiatu Otwockiego
z dnia 05.02.2008 r.
Zarząd Powiatu Otwockiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2008
roku zadań publicznych Powiatu Otwockiego przy wsparciu finansowym dotacją
Powiatu w kwotach określonych w rozdz. I Rodzaje zadań :
- w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
- w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na rzece Wiśle w granicach powiatu.
Cel konkursu :
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa
obywateli, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz
podnoszenia poziomu Ŝycia mieszkańców Powiatu Otwockiego, a w szczególności
przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej przede
wszystkim dzieci i młodzieŜy, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia
bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań
1. W powiecie otwockim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowane będą w 2008 roku zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych - kwota dotacji 15.770,00 zł.
Nr Zadanie
1/PG Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Szachach
2/PG DruŜynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół w Szachach z udziałem
szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych i Podstawowych
3/PG Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce NoŜnej
MęŜczyzn
4/PG Sztafetowe Biegi Przełajowe z udziałem Szkół Ponadgimnazjalnych,
Gimnazjalnych i Podstawowych K i M
5/PG Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce
Kobiet i MęŜczyzn
6/PG Powiatowy Turniej w PlaŜowej Piłce Siatkowej z udziałem Szkół
Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych
7/PG Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych i
Podstawowych w Biegach
Przełajowch K i M
Mistrzostwa
Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce NoŜnej
8/PG
MęŜczyzn
9/PG Nagrody dla 3 najlepszych szkół

Termin
realizacji
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
czerwiec
wrzesień
październik
grudzień

Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych - kwota dotacji

9.890,00 zł.

Nr Zadanie
1/G Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w
Szachach
2/G Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce NoŜnej Chłopców

Termin
realizacji
kwiecień
maj

3/G Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce NoŜnej Dziewcząt

maj

4/G Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Szkół
Gimnazjalnych

kwiecień

5/G DruŜynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w
Lekkiej Atletyce K i M
6/G Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w
Lekkiej Atletyce K i M
7/G Nagrody dla 3 najlepszych szkół

maj

Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych - kwota dotacji

październik

6.470,00 zł.

Nr Zadanie
1/P Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w
Szachach
2/P Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce NoŜnej Chłopców

Termin
realizacji
kwiecień
kwiecień

3/P Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

kwiecień

4/P Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce NoŜnej Dziewcząt

kwiecień

5/P Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Czwórboju
Lekkoatletycznym Dz i Chł.
Mistrzostwa
Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Koszykowej
6/P
Chłopców
7/P Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Piłce Koszykowej
Dziewcząt
Nagrody
dla 3 najlepszych szkół
8/P

maj
grudzień
grudzień

Mistrzostwa Powiatu Seniorów oraz inne zawody sportowe - kwota dotacji 12.850,00 zł,
istnieje moŜliwość składania ofert częściowych.
Wysokość
dotacji w zł

Nr

Zadanie

Termin realizacji

1/S

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach udział zawodnika

23.03-1.04

1500,00

2/S

X 07-IV 08

750,00

28 marzec

1700,00

4/S

Powiatowa Liga Halowej Piłki NoŜnej VI
edycja
Rajd Mazowiecki - odcinek specjalny w
Otwocku
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego /open/

kwiecień

400,00

5/S
6/S
7/S

Spływ Kajakowy rzeką Świder
Wiosenna Spartakiada Sportowa TPD
Finał "Czwartków Lekkoatletycznych"

maj
czerwiec
czerwiec

500,00
400,00
1200,00

8/S

Mistrzostwa Powiatu w Wędkarstwie

Czerwiec

500,00

3/S

9/S Jesienna Spartakiada Sportowa TPD
10/S Udział reprezentacji powiatu w
międzypowiatowych biegach przełajowych,
eliminacje do Wojewódzkich Igrzysk
MłodzieŜy Szkolnej

Wrzesień
Październik

400,00
1300,00

11/S Turniej ogólnopolski w karate
12/S Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym

Październik
Wrzesień

1200,00
500,00

13/S Mistrzostwa Powiatu w Kulturystyce
14/S Powiatowe Zawody DruŜyn OSP

Grudzień
Czerwiec

500,00
2000,00

2. W powiecie otwockim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowane będzie w 2008 roku zadanie „ Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
na rzece Wiśle w granicach powiatu ".
Dotacja na wsparcie w/w zadania w 2007 roku wynosiła 5.000,00 zł.
Dotacja na wsparcie w/w zadania w 2008 roku wynosi 5.000,00 zł.
II. Termin i warunki realizacji zadań :
Terminy i warunki realizacji zadań kaŜdorazowo określone będą w odpowiednich
umowach.
III. Termin składania ofert :
1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 17 marca 2008 roku do godz.
15.00.
2. Oferty, zgodnie ze wzorem, naleŜy składać osobiście lub za pośrednictwem
poczty w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13.
3. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faxem. Koperta
winna być opatrzona nazwą konkursu.
4. Odpowiedni
wniosek
oferty
do
pobrania
ze
strony internetowej
www.bip.powiat-otwocki.pl zakładka ->lnne dokumenty ->Ogłoszenia

IV. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty :
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa. Wybór ofert nastąpi w
terminie 14 dni od daty otwarcia ofert. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu
ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Otwocku w formie Zarządzenia Starosty Otwockiego. Oferty złoŜone na
niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złoŜone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn
formalnych. 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, sponsorów czy innych
jednostek organizacyjnych.
7. Wysokość środków budŜetowych przeznaczonych przez Powiat Otwocki
w budŜecie 2008 roku na realizację zadań publicznych w zakresie sportu
i kultury fizycznej, co skutkować moŜe udzieleniem dotacji w kwocie innej niŜ
w ofercie.
Do decyzji Starosty Otwockiego w/s wyboru oferty nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
V Zasady przyznawania dotacji :
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji w/w zadań określają przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Realizacja zadania następuje po zawarciu umowy.
Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursów udziela :
Anna Bętkowska - Wydział Promocji, Kultury, Sportu oraz Współpracy Regionalnej
Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Górna 13 pok. 301, tel. 0-22 779 32 95 wewn.322
e-mail: promocja@powiat-otwocki.pl

