
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego 

których realizację w miesiącach I – XII 2008 r. wspiera Powiat Nowosądecki 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Nowosądeckiego w roku 2008.  

§ 1 

1. W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wspierane będą zadania z zakresu:

a) edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży, 
b) ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz kultury ludowej, 
c) twórczości literackiej - wydawnictw regionalnych, 
d) upowszechniania sztuki teatralnej, 
e) promocji kultury polskiej za granicą oraz inicjowania programów przeznaczonych dla Polonii,
f) międzynarodowych przedsięwzięć społeczno -  kulturalne służących kultywowaniu tradycji  regionalnych i 

narodowych, 
g) przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu,
h) tworzenia ewidencji obiektów o charakterze zabytkowym (kapliczki przydrożne).

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosi w 2008 
roku – 80 000 PLN 

2. W dziedzinie kultury fizycznej wspierane będą zadania z zakresu:

a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, 
b) przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez sportowych o charakterze 

masowym, 
c) współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej wynosi w 2008 roku – 46 000 PLN 

3. W dziedzinie turystyki wspierane będą zadania z zakresu:

a) promocji atrakcji turystycznych powiatu (foldery, kartki pocztowe, mapy, katalogi, albumy), 
b) działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie,
c) wydarzeń promujących walory turystyczne Powiatu (study tour, konferencje, udział w targach turystycznych, 

imprezy promujące poza terenem regionu).
Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie turystyki wynosi w 2008 roku –59 000 PLN 

4. W dziedzinie promocji zdrowia wspierane będą zadania z zakresu: 

a) działań wspierających i promujących zdrowy styl życia w szczególności w wśród dzieci i młodzieży, 
b) realizacji  lokalnych  programów  edukacji  zdrowotnej  oraz  ukierunkowanych  na  zapobieganie  tzw. 

schorzeniom cywilizacyjnym, 
c)  promowania idei wolontariatu na rzecz chorych i potrzebujących,
d) prowadzenia  działań  z  zakresu  zwalczania  patologii  społecznych  w  ramach  zagospodarowania  czasu 

wolnego  dzieci i młodzieży,
e) promocji zdrowia, poprawy jakości życia i aktywizacji osób starszych (programy edukacyjno- zdrowotne). 

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia wynosi w 2008 roku – 35 000 PLN 

5. W dziedzinie ochrony  środowiska wspierane będą zadania z zakresu edukacji ekologicznej:

a) rozpowszechniania  prawidłowego  postępowania  z  odpadami  (segregacja  odpadów  komunalnych, 
kompostowanie odpadów organicznych),

b) informowania o zagrożeniach  dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego postępowania z 
odpadami (np. spalanie w piecach domowych, porzucanie na dzikich wysypiskach),

c) opracowania i druku materiałów informacyjnych nt. prawidłowej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-
ściekowej,

d) promocji przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu 
odpadów komunalnych (np. zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa).   

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej wynosi w 2008 roku – 2 600 PLN 

§ 2
 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 
1. organizacje pozarządowe. 
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. 
3. jednostki podległe organom administracji publicznej 



§ 3
 

Zasady przyznawania dotacji: 

1. Warunkiem przystąpienia  do konkursu jest  złożenie,  bądź przesłanie w terminie do dnia 11 stycznia 2008 r. 
(włącznie) oferty  zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. 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), do Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. O złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Administracyjnej 
Starostwa Powiatowego. 

2. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania dotyczy wniosek (należy podać oznaczenie zadania). 

3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem 
oferty. 

4. Dotowane  z  budżetu  powiatu  mogą  być  tylko  zadania  realizowane  na  terenie  powiatu  lub  na  rzecz  jego 
mieszkańców. 

5. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji 

7. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:    

a) merytoryczne  –  zasięg  i  miejsce  wykonywania  zadania,  cykliczność  proponowanego  projektu,  jego 
zbieżność z celami zadania, rodzaj podjętego działania ze szczególnym uwzględnieniem priorytetowych 
zadań, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu (oceniane w skali: 0 – 5) 

b) społeczne (beneficjenci) – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana 
liczba  odbiorców,  zapotrzebowanie  społeczne  na  usługi  świadczone  w  ramach  projektu  (oceniane
 w skali: 0 – 5) 

c) promocyjne – promocja powiatu przez kulturę, promocja mieszkańców powiatu (oceniane w skali: 0 – 5) 

d) finansowe – koszty realizacji  planowanego zadania,  ocena kosztów kalkulacji  zadania pod kątem ich 
celowości,  oszczędności  i  efektywności  wykonania  oraz  udział  środków  własnych  i  z  innych  źródeł 
finansowania- zakładani partnerzy (oceniane w skali: 0 -5) 

e) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji 
powyższych zadań (oceniane w skali: 0 – 5) 

f) analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0 – 3)

8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do ubiegania się o dotację wynosi 16.  

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania 

10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji 
Konkursowej. Uchwała Zarządu jest ostateczna. 

11. Istnieje możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana.

12. Przekazanie  środków  finansowych   w  formie  refundacji  wydatków  następuje  po  wykonaniu  zadania,  a  w 
przypadku kwot wyższych  niż 2000 PLN może być wypłacane transzami.

13. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Zarząd Powiatu w formie uchwały. 

14. Zarząd Powiatu zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu. 

15. Warunkiem zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji  w wysokości innej niż wnioskowana jest korekta 
kosztorysu projektu. 

16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy z zachowaniem 
formy pisemnej  według  wzoru  określonego w rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  27 
grudnia 2005 r. 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).

17. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert  powinna rozpocząć się w terminie  od 1 lutego 2008 roku i 
zakończyć się najpóźniej z dniem 30 grudnia 2008 roku.

18. Podmiot  dotowany  po  zakończeniu  realizacji  zadania  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  szczegółowego 
sprawozdania  merytorycznego  i  finansowego  z  wykonanego  zadania  zgodnej  ze  wzorem  określonym  w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 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). 

19. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają: Sławomir Kmak: tel. 018 41 
41 701 oraz Grzegorz Niesporek: tel. 018 41 41 804. 

20. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na w/w zadania publiczne w roku 2007 wynosiła: w zakresie 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 70 000 PLN,  kultury fizycznej – 56 000 PLN, turystyki – 15 000 PLN, 
promocji zdrowie – 35 000 PLN, edukacji ekologicznej – 2 400 PLN.


