
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofeń na realwację zadań publicznych
Powiatu Dąbrowskiego w 2017 rokllw zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na podstawie arl, 32 ust. 1 i ust. ż pkt 2 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 t. poz. 8l4, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935),
art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia24kwiętnia2003 r. o działalności pożltku publicznego
i o wolontańacię (Dz. U. z 2016 r. poz. I8l7, 1948, z 2017 r. poz. 573), w zwtryku z uchwałą
Nr X)V202|20I6 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tamowskiej z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizĄarri
pozarządov,ymi otaz innymi podmiotamiptowadzącymi działalnośó pożytku publiczn"go nuŻ017
rok",Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala co następuje.

§ 1. I. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadń publicznych Powiatu
Dąbrowskiego w 2017 rokuw zakresie ochrony i promocji zdrowia.

2. Zlęcenie do realizacji ww. zadń odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadń
wtaz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich wykonania.

3. Na dofinansowartie realizacji zadan wybranych w ramach wyżej wymienionego
koŃursu Zarząd Powiatu Dąbrowskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoiy
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złoĘch00/100).

§ 2. Treśó ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu
Dąbrowskięgo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie
Tarnowskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Dąbrowskiemu oraz Przęwodniczącemu
Komisji koŃursowej.

§ 4. Uchwaławchodziw życie z dniempodjęcia.
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ZŃącznikdo uchwały N, € f0. nO tl
Zar ządu Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbro;yie Tarnowskiej
z dnia..6 .(łę.tłri.!**, 201 7 r.

OGŁOSZENIE

Zatząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie TarnowskiĄ dzińĄąc na podstawi e art. 32 ust. 1
i ust. 2 Pkt 2 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r. o samorŻądzie powiatóor.yrr, (Dz. U. z 2016 r.
Poz.8I4,1579,1948,z2017 r,poz.730i935),art.5 ust.2 pkt I iart.13 ustawy zdnia
24kwiętnia2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2016 r. poz.
1817, 1948, z 2017 r. poz. 573), w związku z uchwałą Nr X)V2Oz)zorc Rady pońatu
Dąbrowskiego w Dąbrowie Tamowskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
,,Programu wsPÓłPracY Powiatu Dąbrowskiego z otganizacjamt poznządowymi oraz inrrymi
Podmiotami Prowadzącymi dziŃalność pożytku publicznego na 2017 rok", ogłasza otwarty
koŃurs ofert na realizację zadańpublicznych Powiatu Dąbiowskiego w 2017 rokuw zakresie
ochrony i promocji zdrowia.

Rozdział1
PRZEDMIOT KONKURSU - RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚCŚnoorow PUBLIczNycH rRzEWIDzIANvCH NA REAL IaACĘTvCH ZADAŃ

1. KoŃurs ma na celu wYłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu
ustawY z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolont ańacię oraz
Podmiotom wYmienionym w art. 3 ust. 3 niniejszej .rria*y realizacji zńń publicznych
powiatu Dąbrowskiego w zakresie ochrony i promocji zdtowia.2. w ramach konkursu zlecanę do realizacji będą zadańaobejmujące:
1) ProPagowanie honorowego krwiodawstwa oraz zasad,ldzięIania pierwszej pomocy _ na

realizację zńartiaprzewidziarto środki finansowe do kwoty 1 000,d0 zł;
2) Promowanie zdrowego stylu życiabez uza\eżnien - na realizację zańania przewidziano

środki finansowe do kwoty I ż00,00 zł;
3) rozwój 

_edukacji Publicznej w zakresie chorób nowotworolyych - na rcalizację zadania
przewidziano środki finansowe do kwoty 1 000,00 zł;

4) promocja zdr.owia psychicznego i działartia na rzecz osób z zńurzeniamil chorobami
PsYchicznYmi - na realizaeję zadania przewidziano środki finansowe do kwoty
2 800,00 zł.

3, Zlęcęnie do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, odbywac się będzie w formie wsparcia
ich realizacji Poqrzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich wykonania.4, Zadartia, o którYch mowa w ust. 2 mieszcząsię w wykazie prioryetowych zadńpublicznych
wskazanYch w § 6 ,,Programu współpracy PÓwiatu 

-Dąbiowskiego 
z organizacjami

PozaruądowYmi oruz innYmi Podmiotami prowadzącymi dziŃatnoSó poiytku pubiiczn"go nu
2017 rok."

il,i lł-3,rąB FSWiATU
,"łr iTąŁ;i"Ówie Tarnowskiej

3S".źOe Dąbrowa Tarnowska
ul. B. Joselewioea §
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1.

Rozdział2
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

PodmioĘ uprawnione do skladania ofeń
O PrzYznanie dotacji na realizację zadaria mogą ubiegać się organiz acje pozarządowe
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kńetnia 2003 r. o dziŃalności pozyiu^publicznegoi o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszój ustawy, zwane
w dalszej częŚci ,,oferentami", jeśli ich cele statutowe i zakres dziialnóścr odpówiadają
obszarowi, celom i założeniom niniejszego konkursu ofert,
Oferent Powinien posiadać niezbędne waruŃi i doświad czenie w realizacji zadań
o podobnym charakterze.
Dotacja moŻe bYÓ przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności
1tatutowej nieodPłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą byó przeznaazone na
fi nansowan ię działalnoś c i go sp o d ar czej o ferenta.
Oferent nie może Prowadzic odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
o,dzińalnoŚci Pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyó
ofertę wsPÓlną, a ich prawa i obowiązki wynikające ze złozónia oferty wspóhój"okreŚla
ww. ustawa.

Wymagane dokumenty
6. Warunkiem ubie€ania się o realiz ację zadartia jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach

określonych w niniej szym ogłoszeniu.
7, ZłoŻona oferta musi bYÓ zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra

RodzinY, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia ŹOrc r. w sprawie wzorów oferti ramowYch wzorów umów dotyczących realizaĆji zadń publicŻnych oraz v,rzorów
sPrawozdń z wYkonania tYch zadań (D".U: z 2016 r. poz.130b) i podpisana przez osoby
uPowaŻnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów (wzór oferty stanoń
załączniknr 1 do niniejszego ogłoszenia).

8. W PrzYPadku, g9y oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt
4 ustawY z dńa 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku pubtcŹnego i o wolontariacie do
oferty należy dołączyó kopię umowy lub statutu spółki.

9. ZŃącznik, o którYm mowa w ust. 8, musi spełniać wymogi ważności, tzn. musi byó
PodPisanY Przęz osoby uprawnione, każda strona zńącznikł musi być potwierdzona za
zgodnoŚÓ z orYginńem, ze wskazaniem daty i formułą ,,za zgodnośó-z oryginałęm,, oraz
PodPisem osobY/-Ób upoważnionej/-nych do reprezentowania oferenta 

'-- 
jeżeli osoby

uPrawnione nie dYsPoĘą pieczątkalni imienrrymi kńda strona musi być podpisana
pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczęniempełnionej funkcji.

10. oferent fakultatywnie wraz z ofertą składa następujące zńączniki:

2.

1J.

4.

1) kopia aktualnego dokumentu

iała np. kopia wyciągu z vńaściwego rejestruu DuDlrczneso -lub ewidencji/ Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych Informacji
o podmiocie wpisanym do krajowego Rejestru sądowego lub inny dokumenĘ

2) rekomendacje i oPinie o oferencie lub o rcalizowartyóhprr", niego projeńach fieżeli
oferent takowe posiada).

ll.Zńączniki wskazane w ust. 10 powinny spełniaó wymogi wazności, o których mowa
w ust. 9. Jeżeli oferent/-ci dołączyłlli do oferty wydruk komputerowy aktualnychinformacji
o Podmiocie wPisanYm do Krajowego Rejestru Sądowego zó strony trĘs:lrems.ms.gov,pr:
dokumentu tego nie trzebapoświadczaó zazgodność z iryginałem.



12, W Przypadku oferty składanej przez więcej niż jednąorgarizację lub podmiot wymieniony
w art. 3 ust. 3 o działalnoŚci pożytku publicznego i o wolontariacie (oferta wspólna) kłżdy
zww. podmiotów składa zŃączniki wskazane w ust. 10.

13. Oferta wspólna wskazuje ponadto:
l) jakie działartia w ramach realizacji zńariapublicznego będą wykonywaó poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie wobec Zarządu powiatu
Dąbrowskiego w Dąbrowie Tamowskiej.

14. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w ramach
otwartego konkursu ofert na rcalizację zadańpublicznych Powiatu Dąbrowskiego w 2017 r.
w zakresie ochrony i promocji zdrowia będą przetwarzane przęz Zarząd, Powiatu
Dąbrowskiego z siedzibą: ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,
w celu realizacji działań zwiryanych z udzielaniem dotacj i, zgodnie z lstawą z dńa
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz.922).

15. Osobie, której dane dotyczą,przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych orazich
PoPrawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celu.

16. Obowiązekpodania danych osobowych osób upoważnionychdo reprezentowania oferenta,
jak i osób upoważnionych do składania wyjaśnień wynika z przepisów prawa, tj. ustaw}
z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacię oraz
rczporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sPrawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zńań
publicznychoraz wzorów sprawozdń z wykonania tych zad,ń.

17. Egzemplarz oferty (wraz z załącznikami) umieszcza się w zamkniętej kopercie, na której
zamięszcza się adnotację ,,KoŃurs ofert 2017 - ochrona i promocja zdrowid', a ponadtó
wpisuje się pełną nazwę oferenta, adres oferenta i tytuł zadania.

Koszty realizacj i zadania, kwalifi kowalnoś ć wydatków
18. Dotacja możebyc przeznaczonawyłącznie na pokrycie wydatków, które mają bezpośredni

związek z realizacją zadaniapublicznego i są niezbędne do jego realizacji, są ifektyrłme tj.
sPełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności Ósiągania wysokiój
jakości za daną cenę oraz są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkÓlvych.

19. Dotacje narealizację zadńpublicznych nie mogą być wykorzystane na:
1) Pokrycie kosztów uttzymartia biura oferenta (np. opłaty Ćzynszowe, abonamentowe,
rachunki telefoniczne itp.);
2) koszty osobowe etatowych pracowników oraz człoŃów organów zarządzających
p o dmiotu składaj ąc e go o fertę nie związarte z r e alizacj ą zadania;
3) Podatki, cła, opłaty skarbowe i irrrre opłaty nie związartę zręalizowanym zadaniem;
4) zobowiązania powstałe przed datą zavlarcia umowy
zobowiązania z tytlilu otr zymanych kredytów.

20. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania (cz. IV
przedstawienie kosztów w podziale na koszty merytoryczne
tym koszty administracyj ne.

o udzielenie dotacji oraz

pkt 8 oferty) obejmuje
i koszty obsługi zadania, w

2I. Kosńy meryĄoryczne to koszty realizacji poszczegóInych zadań (usług), które oferent
zatnięrza realizowaó w ramach zadanial projektu, a którę są bezpośrednio zwięane
z danym zńartiem (np. koszt prelegenta, koszt materiałów edukacyjnych, koszt łvynajmu
sali).

22. Koszty obsługi zadania publicznego to ta część kosztów oferenta, która nie może zostaó
bezpoŚrednio ptzyporządkowana do konkretnego zadania lub usługi będących wynikiem
realizowanego zadanial projektu. W szczególności koszty obsługi mogą obejmować:
koszty zarządu (np. koordynacja projektu, obsługa księgowa pĄektu), koszĘ materiałów



biurowych i artykułów piśmienniczych użytych na potrzeby projektu (np. długopisów,
papieru, teczek, tonerów do drukarek, płyt CD) iĘ.

23. Poziom kosztów obsługi zadania publicznego nie może przekrocryć 25 oń łącznej
wa rto ś ci w szys tkich ko sztów r e alizacji zadania publ i czne go.

24. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (w cz. IV pkt 8 oferty) oferent
zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem finansowym i wkładem
osobowym.

25. Udział środków finansowych oferenta (środków finansowych własnych i/ lub środków
finansowych z innych źródeł np. dotacje z bu&żetu państwa, innej jednostki samorządu
terytorialnego) w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji powinien wynosić co
najmniej 5 7o.

26. Wkład własny osobowy tozumianyjest jako nieodpłatna dobrowolnapraca:
1) wolontariuszy udokumentowana zawartymi porozumieniami, kartami pracy lub
oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań;
2) cńoŃów organizacji udokumentowana oświadczeniami o wykonaniu powierzonych
zadń.

27.Ptzy wycenie wkładu osobowego należy okreśtió:
1) czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź cńonkom otganizacji (określić
rodzĄ wykonywanej pracy w projekcie np. koordynacja, obsługa tęchniczna. obsługa
księgowa) i czas ich rcalizacji,

2) wartoŚÓ nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariusza z uwzględnieniem ilości
czasu poŚwięconego na jej wykonanie oraz średniej wysokości wynagrodzenia (tj.
szacowanie kosztów, jakie należałoby ponieśó zatrudniając odpłatny personel) - wkład
osobowy musi byó skalkulowany wg ogólnie obowiąujących stawek rynkowych.

28. Dokumentami potwierdzającymi zaangńowanie wkładu osobowego, o którym mowa
w ust. 26 musi być przechowywana nazasadach ogólnych, tak jak dokumenty finansowe.

29. Oferent może wykazaó się wkładem własnym tzeczowm przy czym podmiot og}aszający
koŃurs zastrzega, że wkład własny rzeczowy nie iest elementem kalkulĄi
przewidywanych kosztów (kosźorysu).

30. Oferent, który przewiduje wykorzystaó wkład własny rzęczow przy realizacji zadania
opisuje go jedynie w cz. IV pkt 13 oferty nie dokonując wyceny wkładu rzeczowego.

31. Wkładem rzeczorym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia.
Zasobem rzeczorym może być równięż zasób udostępniony, względnie usługa
Świadczona na rzęcz tej organizacji przez inrry podmiot nieodpłatnie (np. usługa
transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji
zadania publicznego. Dokumentami potwierdzającymi zaangazowartie wkładu rzeczowego
będą np. dokument potwierdzaj ący tytńprawny do lokalu, umowa użyczenia.

32. Srodki finansowe przekazane na realizację zadania publicznego należy wykorzystaó
w terminie 14 dni od dnia zakończeniarealizacji zadania - nie późniejjednak niz do
31 grudnia 2017 roku.

33. WYdatki związane z realizacją zadania publicznego zostaną Llznane za kwalifikowane
tylko wtedy, gdy są uwzględnione w zatwierdzonym budżecie/ kalkulacji przewidywanych
kosztów zadania, odzwierciedlają koszty rzeczywiste, zostały faktycznie poniesióne
w okresie kwalifikowania wydatków określonym w umowie i są udokumentowane
(tj. potwierdzone właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone
w ewidencj i księgowej).

34. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozlmięó wydatek poniesiony
w Znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku
bankowego oferenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego. Dowodem poniesienia
wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości
dowodowej wTaz z dowodami zapŁaty.



Rozdział 3
TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Do konkursu mogą byó składane oferty na zadania realizowarte w okresie jednorocznym,
które rozpoczynaó się będą nie wcześniej nż 7 sierpnia 2017 r., akofrczyć się będą nie
później nź3'], grudnia 2017 r.
Wybrani w wyniku rozsttzygnięcia otwartego konkursu ofert oferenci zobowięani są do
wykonania zadaria publicznego w zakresie i na warunkach określonych ofercie
i w umowie (której wzór stanowi zńączńk nr 2 do niniejszego ogłoszenia), w tym
w szczegóIności do:
1) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych

otrzymartych na realizację umowy;
2) sporządzaria i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach

określonych w umowie - wzor sprawozdania określony zostń w tozpotządzeniu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 20t6 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczącychrcalizacji zadańpublicznych oraz
wzorów sprawozdń z wykonania tych zadń i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
ogłoszenia;

3) podawania do publicznej wiadomości informacji o współfinansowaniu zadania zę
środków dotacji Powiatu Dąbrowskiego.

Wzór umowy, o której mowa w ust. 2, opracowany został na podstawie ramowego wzoru
określonego w Rozporządzeniu 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 sprawozdń z wykonania tych zadń.

1.

Rozdział 4
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 7 lipca2017 r. do godziny
15:30.
Za dochowanie terminu vważa się doręczenie oferty ptzed jego upływem, osobiścię \ub za
poŚrednictwempoczĘlkuriera do Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka
Joselewicza 5,33-200 Dąbrowa Tarnowska (Iiczy się data wpływu oferty do urzędu, anie data
stempla nadania pocztowego).
W jednej kopercie może być umieszczonatylko jedna oferta.

Rozdział 5
TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

Tryb wyboru ofert
1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywaó się będzie zgodnie z zasadami

określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 t. o działalności pozytku publicznego
i o wolontariacię (Dz. U. z 2016 r. poz. I8I7, 1948, z 2017 r. poz. 573), uchwale Nr
XXl202l2016 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 listopada
2016 t. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami
pozarządovrrymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzińalnośó pozytku publicznego na
2017 rok" , a także zgodnie z zasadami określonymi w niniej sz;łn ogłoszeniu.

1.

2.

J.

2.

J.



2. Złożone oferty opiniuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej.

3. Złożonę oferty sąrozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym.

ocena formalna
4. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
5. Oferta jest uznana za kompletną, jeżeli do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane

załączniki spełniające wymogi określone w Rozdziale 2 nińejszego ogłoszenia.
6. Oferta, aby zostać uznana zaprawidłową musi spełniaó następujące kryteria:

1) oferta jest złożonaprzezpodmiot uprawniony do udziału w konkursie;
2) oferta jest złożonana właściwym formularzu;
3) oferta jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu koŃurso}vym;
4) zadanię odpowiada rodzajom wspieranych zadń, określonym w Rozdziale 1 niniejszego

ogłoszenia oraz jest zgodne z celanii zaŁożeniami konkursu;
5) proponowane zadanie jest objęte dztałalnością statutową oferenta;
6) termin realizacji zadania jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu konkursolyym;
7) oferta (wraz z Wmaganymi załącznikami) została podpisana pruęz osoby uprawnione,

podpisy są czytelne lub opatrzone pieczęclą imienną - nie wystarczy parafowanie
dokumentu.

7. Oferty nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu i nie podlegają ocenie
merytorycznej.

Ocena merytoryczna
8. Przy rozpaĘwaniu ofert pod względem mersĄorycznym będą brane pod uwagę następujące

kryteria:

Lp. Kryteria oceny Max.
suma
punktów

l moźliwość rea|izacji
zadania pllblicznego przez
oferenta; planow any przez
oferenta wkład rzeczow,
osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna
członków; kwalifikacje
osób, przy udziale których
oferent b ę dzie r ealizow ać
zadanie publiczne

l1l możliwości techniczne i organizacyjne
o ferenta zap ew niaj ące właś ciwą r e alizacj ę
zadania (baza lokalowa, sprzętowa)

0-1 pkt 4 pkt

l2l zapewnienie wykwalifikowanej kadry do
r e alizacji zadania (komp etencj e kluczo wych o s ób
zaangazow any ch w r ealizac1 ę zadania -

wyksźałcenie, uprawnienia, praktyka)

0-1 pkt

/3 l świadczenia wolontariuszy, praca społeczna
członków

0-1 pkt

l4l doświadczenie podmiotu w realizacji zadań
o zbliżony m char akterzę

0-1 pkt

2 proponowana jakośó
wykonania zadania

/ 1 / celowo ś ć r ealizacji zadania (wyczerpuj ące
uzasadnienie p otrzeby r e alizacji zadania,
znaczenierealizacjizadaniadlaspołeczności
i odbiorców)

0-2pkt 5 pkt

l2l efekty i rezultaty proponowanych dziŃań 0- 1 pkt

l3l zasięg i obszar dzińaniaprzedstawionej
oferty - zadanie, które skierowane jest do
mieszkańców: a) tylko iednei sminy 0 pkt



b) całego powiatu 1 pkt

/ 4 l liczba/ częstotliwość form działarna.,
a) działanie l wy darzeniej ednorazowe
b) cykl dzińń

0 pkt
1 pkt

J kalkulacja kosźów
realizacji zadania
publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania

l/koszĘ przedstawione w kalkulacji -przewidywanych kosźów są zasadne ts.masą
bezpośredni nviązek z realizacją zadania
publicznego, są spójne z planowanymi
dzińaniami i są niezbędne do jego realizacji

0-1 pkt 4 pkt

12/ przyjęte stawki jednostkowe są zisaOne
i nie są zaryżone w odniesieniu do średnich cen
rynkowych - dot. to równiez wyceny wkładu
osobowego

0-1 pkt

13 l kosń obsługi zadaniapublicznego:
a) przekracza2l %ołącmej wartości wszystkich

kosźów r ealizacji zadania publicznego ;

b) nie przekracza 25 Yo łącznej wartości
wszystkich kosźów realizacji zadania
publicznego;

0 pkt

2pkt

4 udziń innych niż dotacja
nódeł finansowania
projekfu

l 1 / udział środków finansowych własnych
oferenta, udział środków pochodzących
z irnych źródęł na realizację zadaniapublicznego
(np. sponsoring, środki zewnętrznę,,..) - gdy
udziŃ innych niż dotacja zrodeł finansowania
w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji
stanowi:

a) mniej niż 5 %o

b)5-10%
c) pov,ryżej l0 %

0 pkt
2 pkt
3 pkt

3 pkt

5 w przypadku oferentów,
którzy w latach
p oprzednich r ę alizow ali
zlecone zadania publiczne
- Komisja uwzględnia
analizę i ocenę realizacji
zleconych zadań
publicznych

17/ rzetelność i terminowość orazsposŃ
r o z7ic zenia otr zy many ch śro dków

0-1 pkt 1 pkt

17 pkt

9. Komisja konkursowa oceniająca ofertę może
dofinansowania w przypadku:

1) zidentyfikowania kosztów, które lzna za
koŃursu ofert (np. kosźy niezwiązane z
projektu, ...);

2) sdy uzna oszacowanie niektórych
ryŃowymi;

zaproponować ńższą niZ wnioskowana kwotę

niekwalifikowane na podstawie ogłoszenia
realizacją projektu, nieistotne dla realizacji

kosztów jako zawyzone w porównaniu ze stawkami

3) gdY łącznakwota wnioskowanych dotacji ptzektoczy wysokość zaplanowanych na zadanie
publiczne środków fi nansowych.



10.

11.

12.

Oferty ocenione pod względem merytorycznym, które ottzymaŁy ocenę co najmniej
60 % ogólnej sumy punktów, umieszczane są w wykazie projektów rekomendowanych do
udzielenia dotacji stanowiącym nieodłączny element protokołu zposiedzefiKomisji.

Rozstrzygnięcie otwańego konkursu ofert
Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty, dofinansowanie więcej niż jednej ofeĘ lub
niedofinansowanie żadnej z ofęrt.
Ostatecznądecyzję o wyborze ofert i o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmie Zaruąd
Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, w formie uchwały, w terminie do
31 lipca 2017 r.

13. Od tozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Powiatu Dąbrowskiego: www.powiatdabrowski.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w siędzibie Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tamowskiej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lń przyznaniem
dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej
w ofercie.
Jeżeli ptzyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej oferent" możę przyjąó zmniejszenie
zakresu rzęczowęgo i przedstawić zaktualizowany: opis poszczegóInych dziŃań zadaria
publicznego, harmonogram i zaktlalizowaną do wysokości ptzyznanej dotacji kalkulację
przewidywanych kosztów realizacji zadańa - pTzy zachowaniu %o ldziŃu własnego wkładu
finansowego (określonego w ofercie) w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji lub odstąpić
(na piśmie) od podpisania umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji
o pIzyznaniu dotacji,
Z podmiotami, którym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została przyznana dotacja
Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tamowskiej zawięra umowę, która okreśIa szczegółowe
warunki realizacjt, finansowani a i rozliczania zadania publicznego.

Rozdział 6
POZOSTAŁE INFORMACJE

1, Powiat Dąbrowski narealizację zadańzzahesu ochrony i promocji zdrowiaprzeznaczył:
1) w 2016 r. kwotę 3 339,04 zł,w tym dotacje w wysokości} 500,00 zł;
2) w okresie 01.01.2017 r. 3I maja 2017 r.: kwotę 64,78 zł, w tym dotacje

w wysokości 0,00 zł.
2. Informacje na temat koŃursu, w tym aktualnie obowiązujący formularz oferty, wzór umowy,

formularz sprawozdaniamożnauzyskaó w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Edukacji iZdrowia
Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5 (I piętro, pokój
43), tel. 0141642-24-31 wew. 243 lub na stronie www.powiatdabrowski.pl w zal<ładce:

Starostwo - Współpracaz otganizacjamipozarządovłymi - Otwarte konkursy ofert

osTY
Załączniki:
ZaŁącznik nr 1 - Formularz oferty
Załączniknt 2 -Wzór umowy o wykonanię zadaniapublicznego
ZŃącznik nr 3 - Formularz sprawozdania
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