
UCHWAŁA N r . 2019 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku 
zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z póżn. zm.) 
oraz § 85 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały 
Nr 9.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2019”- uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację o ogłoszeniu w wersji pełnej, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zamieścić na stronie 
internetowej Powiatu Sierpeckiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

§ 3. Informację w wersji skróconej, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przesłać do organów wykonawczych 
gmin wchodzących w skład Powiatu Sierpeckiego oraz organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
mających siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty 
i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu.



§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

l.Turalski Mariusz - Przewodniczący 

2.0cicki Jarosław - członek

3. Cześnik Andrzej - członek

4. Krystek Sławomir - członek

5. Różański Kamil - członek



Załącznik nr 1 
do UCHWAŁY Nr 32.7.2019 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 11 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 9.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 17 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi 

i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
na rok 2019”

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza

otwarty konkurs ofert
na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego 

przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



I. Rodzaje zadań, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie dotacji w 2019r. i zrealizowanych 
zadaniach tego samego rodzaju w roku poprzednim.

Priorytet Rodzaj zadania

Wysokość
środków

przeznaczonych

w 2018 r.

Wysokość
środków

przeznaczonych

w 2019 r.

Ostateczny
termin

składania
ofert

1. O rganizacja im prez sportow o- rekreacyjnych skierow anych do dzieci 
ze szkół podstawowych, gim nazjów  oraz szkół ponadgim nazjalnych i 

dorosłych Powiatu Sierpeckiego

2. O rganizacja im prez sportow o- rekreacyjnych w środow isku wiejskim.

I. Upowszechnianie 
kultury fizycznej 

i sportu

3. Prom ocja ku ltury  fizycznej i sportu  poprzez szkolenie młodzieży
uzdolnionej sportowo

4. W sparcie uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w zawodach
o charak te rze  ponadpow iatow ym .

65000,00 zł 80000,00 zł
7 luty 2019 r. 

do godz. 15.30 
w sekretariacie 

Starostw a 
Powiatowego 

w Sierpcu

5. Upowszechnianie rekreacji i am atorskiego upraw ian ia  sportu  poprzez 
prow adzenie zajęć sportow o-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób

dorosłych.

Razem: 65000.00 zł 80000.00 zł

II. Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury 

i tradycji

1. R ealizacja przedsięwzięć artystycznych o randze  powiatowej.

4000,00 zł 5000,00 zł

7 luty 2019 r. 
do godz. 15.30 
w sekretariacie 

Starostw a 
Powiatowego

2. D ziałania służące upow szechnianiu dziedzictwa kulturow ego oraz 
rozwojowi ku ltury  słowa.

Razem: 4 000.00 zł 5000,00 zł
w Sierpcu



1. Działania na rzecz in tegracji osób niepełnospraw nych ze społecznością.

III. Ochrona 
i promocja zdrowia 

oraz przeciwdziałanie 
patologiom  

społecznym; działania 
na rzecz osób 

niepełnosprawnych

5000,00 zł 7000,00 zł
7 luty 2019 r. 

dogodź. 15.30

2. R ehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnospraw nych.

w sekretariacie 
Starostw a 

Powiatowego 
w Sierpcu

3. W spieranie, w tym finansowe, sportu , ku ltu ry , rekreacji i turystyki
osób niepełnospraw nych.

Razem: 5000 .00  zł 7000 .00  zł

IV. Nauka ,edukacja, 
oświata 

i wychowanie

1. Szkolenie młodzieży i kadry  wychowawczej. 4 000,00 zł 4000,00 zł
7 luty 2019 r. 

do godz. 15.30 
w sekretariacie 

Starostw a
Razem: 4 000.00 zł 4000 .00  zł

Powiatowego 
w Sierpcu

V. Zadania
ratownictwa górskiego 

i wodnego

1. O rganizow anie akcji inform acyjnej i profilaktycznej w zakresie 
bezpieczeństwa na terenie akw enów  wodnych. 4000,00 zł 4000,00 zł

7 luty 2019 r. 
do godz. 15.30 
w sekretariacie 

Starostw a
R azem : 4000 .00  zł 4000 .00  zł

Powiatowego 
w Sierpcu

Razem I+II+III+IY+Y 82000,00  zł 100000,00 zł

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.



II. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacje zostaną przyznane organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową obejmującą zakres zadania publicznego będącego przedmiotem oferty, których oferty 
realizacji zadania publicznego zostaną wybrane w otwartym konkursie ofert.

2. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

3. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji zadania publicznego do wysokości 95% całkowitego kosztu tego zadania.
4. W przypadku równoważnych ofert zastrzega się możliwość podzielenia środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 

zadania pomiędzy oferty uznane za najkorzystniejsze.
5. Warunkiem przyznania dotacji będzie podpisanie umowy o realizację zadania publicznego zgodnej z ramowym wzorem umowy o realizację 

zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, określonym w załączniku do Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Szczegółowe warunki finansowania zadania 
publicznego, w tym wypłaty dotacji zostaną określone w umowie.

III. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Szczegółowe terminy realizacji zadania zostaną określone w umowach z zastrzeżeniem, że planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie 
może być wcześniejsza niż 1 marca 2019r. zaś data zakończenia realizacji zadania nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2019r.

2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o realizację zadania publicznego, o której mowa w punkcie II.5.

Wybrany oferent będzie zobowiązany do rozliczenia dotacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300.).

IV. Termin i procedura składania ofert
1. Kompletną ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2019 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Starostwa 

Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres. Za ofertę złożoną 
w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dnia 7 lutego 2019 r. do 
godz. 15.30.

2. Korespondencję dotyczącą konkursu ofert należy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu 
ul. Świętokrzyska 2a,
09-200 Sierpc



3. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300.). Druki ofert są dostępne na stronach internetowych powiatu www.powiat.sierpc.pl. 
www.sierpc.starostwo.gov.pl (działalność pożytku publicznego/ogłoszenia o konkursach) oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego (Wydział 
Oświaty i Zdrowia, ul. Kopernika 9, tel. (24) 275 91 22.

4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu składającego ofertę
oraz nazwa priorytetu i nazwa zadania określonego w konkursie.

5. Ten sam oferent może złożyć oferty na realizację więcej niż jednego rodzaju zadań, przy czym oferty nie mogą się powtarzać i dla każdego
rodzaju zadań należy złożyć je odrębnie.

6. Oferta złożona po wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
7. Wymagane załączniki:

Obowiązkowe:

1) Dokumenty rejestracyjne oferenta (kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, obejmująca aktualny stan wpisów).

2) Aktualny statut.

3) W przypadku reprezentacji oferenta przez pełnomocnika -  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów), podpisany 
przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem do reprezentacji oferenta.

8. W przypadku oferty złożonej wspólnie na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
do oferty winny być załączone wymagane dokumenty dotyczące wszystkich oferentów składających wspólną ofertę.

9. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty dokumenty 
potwierdzające możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem/osobą fizyczną lub prawną.

10. Wszystkie załączniki do oferty będące kopiami oryginalnych dokumentów wymagają poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez 
osobę łub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

V. Termin otwarcia ofert i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 21 dni po terminie składania ofert.

http://www.powiat.sierpc.pl
http://www.sierpc.starostwo.gov.pl


2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa w oparciu o Regulamin określony przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu, sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy 
w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta.

3. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia następujących braków formalnych oferty:
1) podpisu osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji,
2) poświadczenia za zgodność z oryginałami załączników do oferty będących kopiami dokumentów,
3) braku obowiązkowych załączników,

- w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o brakach formalnych oferty.
4. Oferta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej merytorycznej oceny jeżeli:

1) oferent nie spełnia wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podmiotu uprawnionego 
do udziału w otwartym konkursie ofert;

2) oferent nie uzupełnił braków formalnych, o których mowa w punkcie 3, w trybie i terminie wskazanym w tym punkcie;
3) oferta została złożona na formularzu nie spełniającym wymogów, o których mowa w punkcie IV.3;
4) formularz oferty został wypełniony w sposób niekompletny lub niezgodny z wymogami wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300);

5) działalność statutowa oferenta nie obejmuje zakresu zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,
6) oferta nie przewiduje realizacji zadań określonych w konkursie,
7) oferta nie przewiduje realizacji zadania adresowanego do mieszkańców powiatu sierpeckiego,
8) określony w ofercie termin realizacji zadania nie mieści się w przedziale czasowym realizacji zadań publicznych wskazanym w ogłoszeniu;
9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania realizacji zadania jest wyższa od wysokości środków publicznych możliwych do 

przeznaczonych na realizację tego zadania w ramach obszaru priorytetowego.
5. Ostatecznego wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu.

VI. Kryteria wyboru oferty:
Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa bierze pod uwagę:

• możliwość realizacji zadania publicznego
• kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
• jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne
• udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
• wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
• ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków



VII. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie 
internetowej powiatu oraz w BIP. Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku na piśmie.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn.



Załącznik nr 2 
do UCHWAŁY Nr 32.7.2019 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 11 stycznia 2019 roku

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 9.III.2018 Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi
1 innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza
otwarty konkurs ofert

na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe

Wszystkie zainteresowane podmioty informujemy, że pełny tekst 
ogłoszenia oraz formularz oferty, znajduje się 

na stronach internetowych powiatu: 
www.powiat.sierpc.pl, 

www.sierpc.starostwo.gov.pl
(działalność pożytku publicznego/ogłoszenia o konkursach) 

i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w siedzibie 
Starostwa Powiatowego (Wydział Oświaty i Zdrowia 

ul. Kopernika 9, tel: 24 275 91 22).

http://www.powiat.sierpc.pl
http://www.sierpc.starostwo.gov.pl

