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OGŁOSZENIE NR 2  

 

 

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Ostródzie 

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: 

W roku 2015 Powiat wspierać będzie podmioty programu realizujące niżej wymienione 

zadania: 

 

Nr 2 : Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w Powiecie Ostródzkim. 

 
Numer  

zadania 

Nazwa zadania Formy i cele realizacji zadania Wysokość środków 

przeznaczonych na 

realizacje zadania         

(w zł) 

2 Wdrażanie programu 

rozwoju wolontariatu                

w Powiecie Ostródzkim. 

Celem zadania jest : 

-przeprowadzenie szkoleń z grupą wolontariuszy 

powiatu ostródzkiego mających na celu 

przybliżenie definicji wolontariatu, pracy 

dobrowolnej, pojęć i określeń związanych                             

z wolontariatem.  

- poznanie działań realizowanych i planowanych                  

w Powiecie Ostródzkim promujących wolontariat                   

w środowisku lokalnym, regionie, kraju. 

- wyposażenie wolontariuszy w umiejętności, które 

pozwolą im pełnić funkcję młodzieżowego lidera 

w grupie rówieśniczej podczas  Ogólnopolskiej 

Gali „Ośmiu Wspaniałych”. 

- wypracowanie pomysłu na projekt „ … bycie 

młodzieżowym gospodarzem mającym wsparcie                   

w dorosłym wolontariuszu – opiekunie”.  

- realizacja pasji i zainteresowań poprzez 

wolontariat. Zdobywanie doświadczenia 

zawodowego. 

     5 000 zł 

 



 

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

W roku 2014 nie było realizowanego zadania publicznego we wskazanym zakresie.                                  

Na realizację powyższego zadania w 2015 roku przeznaczono kwotę: 5 000 zł. Powiat 

Ostródzki zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację 

zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

Zasady przyznawania dotacji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Zarządem 

Powiatu a Zleceniobiorcą. 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania 

1. Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r.                         

W szczególnych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką projektu, termin zakończenia zadania 

może ulec przedłużeniu (jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.). 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem. 

 

V. Terminy i miejsce składania ofert:  

1. Termin składania ofert na realizację zadań określonych w ust. I upływa 17.04.2015 r. do 

godz. 15 :00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego), 

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w Wytycznych dla oferentów 

ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego na realizację zadań samorządu                       

w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 roku należy składać w zaklejonych kopertach 

oznaczonych napisem : 

„Oferta na realizację zadania publicznego w 2015 r.” / nazwa zadania/numer zadania zgodny 

z numeracją zawartą w ogłoszeniu”  

 w Starostwie Powiatowym w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 133                           

(kancelaria ogólna, parter) 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:  

1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym (zgodnie z kryteriami  

 

 

 

 



 

 

 

oceny ofert określonymi w Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu 

Powiatu Ostródzkiego na realizację zadań samorządu w ramach otwartego konkursu ofert                

w 2015 roku Komisja Konkursowa, przedstawiając  Zarządowi  Powiatu  w Ostródzie swoją 

opinię.  

 

2. Zarząd Powiatu w Ostródzie, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje 

wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisuje z wybranymi oferentami umowy na realizację 

zadań.  

3. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert. 

VII. Informacje szczegółowe i dokumenty dotyczące konkursu - Wytyczne dla oferentów 

ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego na realizację zadań samorządu                 

w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 roku dostępne są na stronie internetowej 

http://www.powiat.ostroda.pl/, zakładka ngo, w biuletynie informacji publicznej 

http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ostrodzki/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Ostródzie. 

 

 

 

Zarząd Powiatu w Ostródzie 
 


