
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/2010

Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 19 maja 2010 roku.

 
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych 
Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2010 roku.

 

§ 1

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych 
Powiatu Wodzisławskiego w zakresie  ochrony i  promocji  zdrowia,  poprzez udzielenie  wsparcia 
finansowego,  o  którym  mowa  w  art.  11  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  
24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2003r.
 Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

§ 2

1.      Podmiotami uprawnionymi do składania oferty są działające statutowo w obszarze ochrony i 
promocji  zdrowia  organizacje  pozarządowe  w  rozumieniu  art.  3  ust.  2  ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz:

1)      osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne  działające  na  podstawie  przepisów  
o  stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  
o  stosunku  Państwa  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  
o  gwarancjach  wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe  obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego,

2)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3)      spółdzielnie socjalne,

4)       spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami  działającymi  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  18  stycznia  1996r.  
o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, 
akcjonariuszy i pracowników.

2.      Podmioty, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      prowadzą działalność statutową w zakresie określonym w ramach konkursu,

2)      nie  jest  prowadzone  w  stosunku  do  nich  postępowanie  upadłościowe  
lub likwidacyjne.

 

§ 3

Konkurs  obejmuje  zadania  publiczne,  których  realizacja  nastąpi  w  terminie  od  dnia  
1 sierpnia 2010r. do dnia 15 grudnia 2010r.

 

§ 4



1.      Z  budżetu  Powiatu  Wodzisławskiego  dofinansowane  będą  wyłącznie  zadania  publiczne  
o charakterze otwartym i niekomercyjnym:

1)          obejmujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,

2)          których adresatami są mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego.

2.      Środki  finansowe  mogą  być  przyznane  wyłącznie  na  pokrycie  kosztów  bezpośrednio 
związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

 

 

 

§ 5

1.      Zadania  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia  powinny  być  realizowane  poprzez 
organizowanie  spotkań  oraz  prowadzenie  akcji  propagujących  i  edukujących  społeczeństwo 
Powiatu Wodzisławskiego.

2.      Celem  zadania  powinno  być  w  szczególności  umożliwienie  poszczególnym  osobom  
i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego 
poprawę,  promowanie  zdrowego  stylu  życia  oraz  środowiskowych  
i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

 

§ 6

1.              Na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  w  zakresie  ochrony  i  promocji  zdrowia  
w  2010  roku  Zarząd  Powiatu  Wodzisławskiego  przeznacza  kwotę  12  000,00  zł  (słownie: 
dwunastu tysięcy złotych). 

2.              Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, iż w 2009 i 2010 roku nie realizował zadań 
publicznych z tego zakresu i nie przyznał żadnej dotacji. 

 

§ 7

1.      Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  w  terminie  do  dnia  
14  czerwca  2010r.  do  godz.  1515 prawidłowo  wypełnionej  oferty  zgodnej  ze  wzorem 
określonym przez  ministra  właściwego  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego  wydanym  na 
podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

2.      Oferty  należy  złożyć  w  zamkniętej  nieprzezroczystej  kopercie  w  kancelarii  Starostwa 
Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śląskim  (w siedzibie  przy  ul.  Bogumińskiej  2  
lub Pszowskiej 92a) lub wysłać na wyżej wskazany adres.

3.      Na  kopercie  powinny  znaleźć  się  następujące  dane:  nazwa  oferenta,  tytuł  projektu  oraz 
dopisek „ Oferta na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia”.

4.      Za  datę  złożenia  oferty  uważa  się  datę  wpływu  do  Starostwa  Powiatowego  
w Wodzisławiu Śląskim. 

 

§ 8

1.      Do oferty należy dołączyć:



1)     sprawozdanie  merytoryczne  z  działalności  podmiotu  za  2009  rok  
(w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności),

2)      sprawozdanie  finansowe  z  działalności  podmiotu  za  2009  rok  –  tj.  bilans,  rachunek 
zysków  i  strat  lub  rachunek  wyników  oraz  informację  dodatkową  
(w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności),

3)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innej ewidencji (obowiązujący w 
dniu  złożenia  oferty).  Dla  podmiotów,  które  w  dokumencie  stanowiącym  
o  podstawie  działalności  nie  posiadają  informacji  o  osobach  upoważnionych  
do  reprezentowania  podmiotu  i  do  zaciągania  zobowiązań  finansowych  
(w  szczególności  działających  na  podstawie  przepisów  o  stosunku  Państwa  
do  Kościoła  Katolickiego  oraz  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych) 
obowiązkowym  dokumentem  jest  zaświadczenie  o  osobowości  prawnej  podmiotu  oraz 
upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań 
finansowych wydane przez właściwy organ,

4)      obowiązujący statut,

5)      oświadczenie,  że  zadanie  proponowane  do  realizacji  nie  pokrywa  się  z  prowadzoną 
działalnością  gospodarczą  –  w  przypadku,  gdy  podmiot  składający  ofertę  prowadzi 
działalność gospodarczą,

6)      umowę  lub  oświadczenie  partnerów  o  wspólnej  realizacji  zadania  (w  przypadku 
wskazania w ofercie wspólnej realizacji zadania) określające:

a)      jakie działania będą wykonywać poszczególne podmioty w ramach realizacji zadania,

b)      sposób reprezentacji podmiotów wobec Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

c)      ponoszenie  solidarnej  odpowiedzialności  za  zobowiązania  powstałe  w  wyniku 
realizacji zadania,

7)      oświadczenie,  że  wobec  podmiotu  składającego  ofertę  nie  toczy  się  postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne.

 

2.      Oferta i dokumenty będące jej załącznikami dla swojej ważności powinny być opatrzone datą 
i pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do podpisania oferty.

3.      W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być 
parafowana, a ostatnia strona danego dokumentu opatrzona datą i potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty.

4.      Jeżeli  podmiot  składa  więcej  niż  jedną  ofertę  dopuszcza  się  złożenie  wymaganych 
załączników  w  jednym  egzemplarzu.  Podmiot  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  
w kolejnych ofertach adnotacji, iż wymagane załączniki zostały dołączone do oferty pod nazwą: 
„ ….”.

 

§ 9

1.      Wysokość  dotacji  nie  może  przekroczyć  95  %  całkowitych  kosztów  zadania.  Za 
kwalifikowane  uważa  się  koszty  poniesione  od  daty  podpisania  umowy.  Za  wkład  własny 
podmiotu przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

2.      W  trakcie  realizacji  zadania  dopuszcza  się  możliwość  przesunięć  między  pozycjami 
wydatków określonych w kosztorysie zadania, do wysokości 5% ogólnej wartości dotacji bez 
konieczności sporządzania aneksu do umowy. Przesunięcia powyżej 5 % wymagają pisemnej 
zgody  Zarządu  Powiatu  Wodzisławskiego  przed  dokonaniem  wydatków.  Przesunięcia  w 



poszczególnych pozycjach mogą zostać dokonane tylko trzy razy w czasie realizacji zadania. 

3.      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 

§ 10
1.      Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin uchwalony przez 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.
2.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lipca 2010r.
3.      Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosowane będą zasady określone 
w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
4.      Przed skierowaniem ofert do opiniowania przez Komisję Konkursową zostaną one 
poddane ocenie formalnej, dokonanej w dwóch etapach przez wyznaczonych przez Zarząd 
Powiatu Wodzisławskiego pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zgodnie z 
formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Z oceny formalnej 
sporządzony będzie protokół zawierający wnioski dotyczące każdej ze złożonych ofert. 
Protokół wraz z wszystkimi złożonymi ofertami zostanie przedłożony Komisji Konkursowej. 
Wnioski zawarte w protokole nie są wiążące dla Komisji Konkursowej.
5.      Oferta zostanie otwarta niezwłocznie po jej wpłynięciu do Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej i poddana ocenie formalnej.
6.      Ocena formalna I etapu będzie polegała na sprawdzeniu czy oferta:

1)      jest złożona przez uprawnionego oferenta,
2)      jest złożona na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
3)      została złożona na realizację zadania, które jest zgodne z celami działania 
i sposobami realizacji zawartymi w statucie lub w innych dokumentach regulujących 
działanie oferenta,
4)      jest złożona zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego wydanym na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5)      została złożona terminowo,
6)      przewiduje termin realizacji zadania, który mieści się w wymaganych dla ogłoszonego 
konkursu ramach czasowych,
7)      dotyczy zadania, którego adresatami są mieszkańcy Powiatu Wodzisławskiego,
8)      uwzględnia, iż wysokość dotacji nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów 
zadania,
9)      jest wypełniona czytelnie.

7.      Niespełnienie  jednego  lub  więcej  kryteriów  oceny  formalnej  I  etapu,  skutkować  będzie 
zawarciem w protokole  wniosku  o  odrzucenie  danej  oferty  z  przyczyn  formalnych.  Oferty 
zawierające ww. braki formalne nie będą poddawane ocenie formalnej II etapu.

8.      Ocena formalna II etapu polegała będzie na sprawdzeniu czy oferta:

1)      jest kompletna tj: jest wypełniona we wszystkich rubrykach, zawiera wszystkie wymagane 
informacje i załączniki oraz spełnia wymagania § 8 ust. 2 i 3,

2)      nie zawiera błędów rachunkowych.

9.      W przypadku stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów oceny 
formalnej  II  etapu,  oferent  zostanie  niezwłocznie  powiadomiony przez  dokonującego oceny 
formalnej  pracownika  Wydziału  Zdrowia  i  Polityki  Społecznej          o  zaistniałych  brakach 
wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu ich usunięcia, nie dłuższym jednak niż 3 dni.



10.  Nieuzupełnienie w przewidzianym terminie braków formalnych, o których mowa w ust.  8, 
skutkować będzie zawarciem w protokole wniosku o odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. 

11.  Komisja  Konkursowa  po  zapoznaniu  się  z  protokołem  z  oceny  formalnej  i  zawartymi  
w  nim  wnioskami  podejmuje  decyzję  o  ewentualnym  odrzuceniu  danej  oferty  z  przyczyn 
formalnych. Oferty odrzucone z przyczyn formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

12.  Komisja Konkursowa przed dokonaniem oceny merytorycznej może wezwać oferenta 
do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie 
później niż w terminie 3 dni od daty powiadomienia. 

13.  Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1)      możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot wnioskujący, opis planowanych 
działań, innowacyjność, pomysł na realizację zadania (0-10),

2)      zasięg  oddziaływania  zadania  -  adresaci  projektu  (dostępność  realizowanego 
przedsięwzięcia  dla  mieszkańców  Powiatu  Wodzisławskiego,  liczba  odbiorców)  
(0-10),

3)       kalkulacja  kosztów realizacji  zadania  publicznego,  w  tym w odniesieniu  do  zakresu 
rzeczowego zadania, realność wyceny kosztów (0-10),

4)      jakość  wykonania  zadania  i  kwalifikacje  osób,  przy  udziale  których  organizacja 
wnioskująca będzie realizować zadanie publiczne (0-10),

5)      udział  środków  finansowych  własnych  lub  środków  pochodzących  z  innych  źródeł
 (0-10),

6)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków 
(0-10),

7)      doświadczenie  organizacji,  rzetelność  i  terminowość oraz  sposób rozliczenia  środków 
otrzymanych w latach poprzednich na realizację zadań publicznych (0 -10). 

14.  Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Oferty opiniowane przez 
Komisję Konkursową zostaną ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionej, tworząc 
listę rankingową. Wymagana minimalna ilość punktów uprawniająca oferentów do otrzymania 
dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punktów możliwych 
do uzyskania.
15.  Decyzję o udzieleniu dotacji oraz o jej wysokości podejmie Zarząd Powiatu 
Wodzisławskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

16.  W  przypadku  gdy  oferent  otrzyma  niższą  kwotę  dotacji  od  wnioskowanej  powinien  on
w  terminie  do  4  dni  od  daty  powiadomienia  dostarczyć  korektę  kosztorysu  i/lub  korektę 
harmonogramu projektu albo wycofać swoją ofertę, poprzez złożenie stosownego pisemnego 
oświadczenia.

17.  W przypadku:

1)      niedostarczenia przez podmiot w wymaganym terminie korekty kosztorysu i/lub korekty 
harmonogramu,

2)      dostarczenia  korekty  kosztorysu  i/lub  korekty  harmonogramu  niezgodnej  
z decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

uznaje się, że oferent wycofał swoją ofertę.

18.  W sytuacji, o której mowa w ust. 17 Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może podjąć decyzję o 
przyznaniu dotacji następnemu w kolejności podmiotowi z listy rankingowej.

19.  W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 
20.  Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zastrzega sobie prawo nieprzyznania dotacji żadnemu 



podmiotowi.
21.  Od decyzji podjętej przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nie przysługuje odwołanie.

22.  Informacje  o  wynikach  konkursu  podaje  się  niezwłocznie  do  publicznej  wiadomości  
po  podjęciu  decyzji  przez  Zarząd  Powiatu  Wodzisławskiego  poprzez  zamieszczenie  ich  
w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  tablicy  ogłoszeń  Starostwa  Powiatowego  
w Wodzisławiu Śląskim i na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl.

23.  O wynikach  konkursu  informuje  się  oferentów  pisemnie,  nie  później  niż  w  ciągu  7  dni  
od podjęcia decyzji przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 11

Warunkiem przekazania  dotacji  jest  zawarcie  przed  datą  rozpoczęcia  realizacji  zadania  umowy 
według  wzoru  określonego  przez  ministra  właściwego  do  spraw  zabezpieczenia  społecznego 
wydanego  na  podstawie  art.  19  pkt  2  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  z  uwzględnieniem  przepisów  
o finansach publicznych.

 
§ 12

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może odmówić podmiotom wyłonionym w konkursie przyznania 
dotacji i zawarcia umowy w przypadku, gdy po ogłoszeniu wyników konkursu podmiot utraci 
zdolność prawną lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną 
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub 
finansową oferenta. 

http://www.powiatwodzislawski.pl/
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