STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
UL. GÓRNA 13
05 – 400 OTWOCK

PUBLICZNY OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU
Podstawa prawna:
1. Art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra 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 z
późn. zm.),
3. Uchwała Rady Powiatu w Otwocku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego” na dany rok,
4. Uchwała Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na dany rok,
5. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań
publicznych Powiatu Otwockiego.
Wymagane dokumenty:
1. Oferta realizacji zadania wraz z załącznikami dotyczącymi m.in. statusu prawnego oferenta,
sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok.
Oferta powinna być przygotowania zgodnie ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie
i złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Opłaty:
Bez opłat
Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
1. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock.
2. Platforma ePUAP.
Tytuł: zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wg terminów podanych w ogłoszeniu o konkursie.
Komisja Konkursowa, powoływana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu, rozpatruje ofertę
i przyznaje środki finansowe na wsparcie zadania. Po ogłoszeniu wyników zawiera się umowę
na realizację zadania. Sprawa zostaje zakończona z chwilą zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania zadania.

Komórka merytoryczna Starostwa:
1. Samodzielne Biuro Kultury i Promocji
05-400 Otwock, ul. Górna 13 (pok. 301)
tel. 0-22 778 1 343
fax 0-22 778 1 322
2. Konkursy z zakresu pomocy społecznej prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku, ul. Komunardów 10.
3. Konkursy w pozostałych zakresach prowadzą komórki Starostwa Powiatowego w Otwocku,
wskazane w „Programie współpracy …” na dany rok kalendarzowy.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Zarządu Powiatu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.
Uwagi:
Wszelkie uwagi należy kierować pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku.

