Załącznik nr 1 do uchwały nr
37/202/2016
Zarządu Powiatu Lubaczowskiego
z dnia 16 czerwca 2016 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE LUB WSPARCIE REALIZACJI
ZADAŃ PUBLICZNYCH na 2016 r.
Zarząd Powiatu w Lubaczowie ogłasza na 2016 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie
lub wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na kwotę
w wysokości łącznie –18 500 zł tj. z zakresu:

1) edukacji, oświaty i wychowania:
a) zawody sportowo - strzeleckie celem upamiętnienia lokalnego bohatera z okresu II
wojny światowej
- 2 500 zł,
b) piknik ekologiczny
- 4 000 zł,

2) kultury:
a) wyjazd teatru młodzieżowego na międzynarodowy festiwal teatralny

- 4 000 zł

3) działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) „Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w powiecie
lubaczowskim w 2016 r.”
- 2 000 zł,
b) pomoc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier funkcjonalnych
- 5 000 zł,

4) działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

- 1 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
w sferach objętych konkursem.
2. Oferty należy składać na właściwym formularzu, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)
Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub odpowiednio
wyciąg/ zaświadczenie z ewidencji lub inne właściwe dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Załączniki
należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zapieczętowanej kopercie
z umieszczona nazwą oferenta i adnotacją „Konkurs ofert 2016” oraz tytułem zadania, pocztą
lub osobiście na adres:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
ul. Jasna 1-Sekretariat
37-600 Lubaczów
Termin składania ofert: do 20 lipca 2016r. , zaś na zadania wymienione

w punkcie „4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych” do 30 września 2016r.
Termin rozpatrzenia ofert: w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji zadań do 31 grudnia 2016 r.
Oferty będą rozpatrywane w trybie określonym w art. 14 i 15 cytowanej wyżej ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę na rzecz mieszkańców powiatu,
2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem zakresu rzeczowego zadania,
3. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie
zadanie,
4. planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania,
5. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków podmiotu ubiegającego się o dotację,
6. rozliczenie się podmiotu z realizacji w latach poprzednich, z uwzględnieniem
rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
7. kompletność i poprawność złożonej oferty,
8. merytoryczna wartość oferty,
9. korzyści płynące dla mieszkańców powiatu,
10.dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi.
W 2015 r. w trybie konkursu ofert na łączną kwotę 20 000 zł niżej wymienione organizacje
pozarządowe zrealizowały następujące zadania powiatu tj.:
- zadanie publiczne z zakresu edukacji oświaty i wychowania p.n. ”Zawody sportowostrzeleckie celem upamiętnienia lokalnego bohatera okresu II wojny światowej ” -na kwotę
2 500 zł - Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie,
Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
-zadanie publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania p.n. Przyznawanie stypendiów
uzdolnionej młodzieży z powiatu Lubaczowskiego - Program stypendialny dla sześciu
uczniów” na kwotę 3 000 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum
Ogólnokształcącym w Lubaczowie,
- zadanie publiczne z zakresu edukacji oświaty i wychowania pt. ”wydawnictwo z zakresu
historii regionalnej miejscowości powiatu lubaczowskiego pt. Przeszłość i współczesność Rudy
Różanieckiej” na kwotę 1 500 zł - Ludowy Klub Sportowy „Roztocze” w Rudzie Różanieckiej,
- zadanie publiczne z zakresu kultury pt. „Wyjazdy teatru młodzieżowego na gościnne
występy krajowe” na kwotę 4 000 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej,
- zadanie publiczne z zakresu kultury p.n.” Roztoczański Festiwal Dobrych Filmów” na kwotę
1 000 zł - Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu,
- zadanie publiczne z zakresu kultury p.n. ”III Roztoczański Festiwal Muzyki Klasycznej
i Jazzowej” na kwotę 1 000 zł - Fundacja Art. Music z siedzibą w Warszawie,
-zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych p.n. „Obchody
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” na kwotę 2 000 zł - Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Powiatowo Miejskie Koło Terenowe nr 12 w Lubaczowie,
- zadanie publiczne pn. „prowadzenie zajęć ogólnousprawniających osoby starsze
z dysfunkcjami narządu ruchu” na kwotę 5 000 zł - Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem” w Lubaczowie.

W 2016 r. w trybie konkursu ofert na łączną kwotę 3 000 zł niżej wymienione organizacje
pozarządowe zrealizowały następujące zadania powiatu.:
- zadanie publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania p.n. Przyznawanie stypendiów
uzdolnionej młodzieży z powiatu Lubaczowskiego - Program stypendialny dla sześciu
uczniów” na kwotę 3 000 zł Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum
Ogólnokształcącym w Lubaczowie.
W 2015r. w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę
11 000 zł niżej wymienione organizacje pozarządowe zrealizowały następujące zadania
powiatu :
- zadanie publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania p.n. ”kształtowanie
prawidłowych wartości i postaw życiowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych” na kwotę
7 000 zł - Fundacja Pamięć i Tożsamość im Jana Pawła II w Lubaczowie,
- zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych p.n. „pomoc
osobom niepełnosprawnym z dysfunkcja wzroku w zakresie rehabilitacji” na kwotę 3 000 złPolski Związek Niewidomych Koło Lubaczów,
- zadanie publiczne z zakresu kultury p.n. „ wydanie i promocja płyty Miłosierni”- na kwotę
1 000 zł -Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II w Zamościu.
Pozostałe zadania wymienione w niniejszym ogłoszeniu nie były ogłaszane w formie konkursu
ofert do realizacji w 2015 r., ani realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Zadania winny być realizowane zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami prawnymi oraz
zgodnie z umową, która będzie zawarta z każdym z wyżej wymienionych podmiotów
i szczegółowo określi termin realizacji, tryb płatności i kontroli oraz sposób rozliczenia
udzielonej dotacji.
Lubaczów, dnia 16.06.2016 r.

