WZÓR UCHWA£Y ZARZ¥DU POWIATU W SPRAWIE KONKURSU OFERT
Uchwała Nr ..................................................................
Zarządu Powiatu...........................................................
z dnia............................................................................

W

R
Ó
Z

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu....................................................
w roku ......................................................w zakresie.............................................................................................
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu.......................................................................
w roku...............................w zakresie.............................................., którego zasady określono w ogłoszeniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku
Starostwa Powiatowego, stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
......................................................................
Przewodniczący Zarządu Powiatu
PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze
zadań publicznych, o której mowa w art. 4 tej ustawy (np. działalności charytatywnej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) we współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych w rozumieniu art.
127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:
– powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
– wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Stosownie natomiast do treści art. 11 ust. 2 ww. ustawy wspieranie i powierzanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe odbywa
się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Zgodnie z art. 13 organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Termin
do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać informacje o:
–
–
–
–
–
–
–

rodzaju zadania;
wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
zasadach przyznawania dotacji;
terminach i warunkach realizacji zadania;
terminie składania ofert;
trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom
pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.

