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OGŁOSZENIE 

 

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 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: 

 

1. Wsparcie budowy sektora pozarządowego w Powiecie Ostródzkim. 

2. Wdrażanie programu rozwoju wolontariatu w Powiecie Ostródzkim. 

3. Upowszechnianie wiedzy. 

4.Promocja zdrowego trybu życia wśród osób starszych. 

5. Upowszechnianie nauki języka obcego. 

6. Edukacja w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet. 

7. Promocja honorowego krwiodawstwa. 

8. Aktywizowanie dzieci niepełnosprawnych do uprawiania turystyki. 

9. Przeciwdziałanie przemocy dzieci niepełnosprawnym intelektualnie z rodzin dotkniętych 

alkoholizmem.  

10. Warsztaty malarsko – rzeźbiarskie – edukacja artystyczna mieszkańców Ostródy i okolic. 

11. Spotkanie z kulturą ukraińską. 

12. Cykliczne, comiesięczne spotkania literackie.  

13. Integracja środowiska artystycznego Powiatu Ostródzkiego. 

14. Wszechstronny rozwój dzieci przez sport. 

15. Zawody sportowe w rajdach konnych o zasięgu powiatowym. 

16. Zawody w piłce siatkowej o zasięgu ogólnopolskim.  

 

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 

W roku 2014 na realizację zadań Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert  przeznaczono 

kwotę 65 706 zł. Na realizację powyższych  zadań w 2015 roku przeznaczono kwotę:                           

50 000 zł z uwzględnieniem, iż na poszczgólne zadania Powiat przeznaczył kwotę określoną                                 

w Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego                    

na realizację zadań samorządu w ramach otwartego konkursu ofert w 2015 roku, które 

stanowią Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

Powiat Ostródzki zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych                     

na realizację zadań 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 od pkt nr 1-16 upływa                       

13.03.2015 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 
 


