
 
                                                                                          

    

UCHWAŁA Nr  164/2021 

ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO 

z dnia 08 lutego 2021 r. 
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

oraz zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji 

pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr OSE.524.1.2021 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

z późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/134/2020 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3155)  

Zarząd Powiatu Wschowskiego w składzie: 

1. Starosta – Andrzej Bielawski 

2. Wicestarosta – Waldemar Starosta 

3. Członek Zarządu – Krzysztof Kliber 

4.  Członek Zarządu – Wojciech Szadel 

5. Członek Zarządu – Tomasz Urbański 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wschowskiego w 

2021 roku w zakresie: 

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

5) ratownictwa i ochrony ludności. 

  

  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Zarząd Powiatu Wschowskiego powoła Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert 

organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert. 

         2. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

według zasad określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Informację o konkursie ofert publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 

1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie,  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wschowskiemu. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
                         

 



 
 

Załącznik                                                                                                                                         
                                    do uchwały Nr 164/2021 
                       Zarządu Powiatu Wschowskiego 

                               z dnia 08 lutego 2021 r. 

OSE.524.1.2021        
                                                        
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz XXI/134/2020 Rady Powiatu 
Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 3155)  
 

Zarząd Powiatu Wschowskiego 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

 
Przedmiotem konkursu ofert jest zlecenie wykonania zadań publicznych w 2021 r. w formie wspierania 
wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w następujących 
dziedzinach:   

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 20.000 zł; 

2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – 10.000 zł; 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 35.000 zł; 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 38.000 zł; 

5) ratownictwa i ochrony ludności – 8.000 zł. 

 
1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w  
ustawy spełniające łącznie następujące warunki: 
-  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 

     - zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego z co najmniej dwóch gmin,  
     - posiadają odpowiednie zasoby kadrowe, bazę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, 

- złożą papierowo, poprawnie wypełnioną w języku polskim, w terminie ofertę zatwierdzoną i wygenerowaną 

z Generatora eNGO i (Generator Wniosków eNGO dostępny na stronie głównej Powiatu Wschowskiego 

www.wschowa.info lub na stronie: www.powiatwschowski.engo.org.pl ). 
- do oferty dołączą: 

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status 
prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem 
faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany). Nie dotyczy organizacji znajdujących się 
w ewidencji Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego we 
Wschowie, 

b) statut (dotyczy organizacji/podmiotu, która składa ofertę po raz pierwszy do Powiatu Wschowskiego), 

c) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów) - w przypadku wyboru 
innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego rejestru, 

d) oświadczenie o numerze konta bankowego.  
 
Dokumenty dołączone do wygenerowanej oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli organizacji/podmiotu. 

Przy składaniu kilku ofert na poszczególne zadania organizacja składa jeden komplet załączników. 
 

2. Termin i warunki realizacji zadania: 
1)  Zadania należy realizować od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r., 
2) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie 
pomiędzy oferentem a Powiatem Wschowskim, 
3)  Dotacja musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r., 
4) Zadania powinny być zrealizowane z największą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 
obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie, 
5)  Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach, 
6)  Oferent umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania. 
 

3. Wymagany jest wkład finansowy w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Wkład 
finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych 
źródeł.  
 

http://www.wschowa.info/
http://www.powiatwschowski.engo.org.pl/


4. Koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (np. księgowa, koordynator) nie mogą przekraczać 
20% otrzymanej kwoty dotacji. 
 

5. Możliwości dokonywania przesunięć w kosztorysie między pozycjami o 20% w zakresie ponoszonych 
wydatków. 
 

6. Jeżeli oferent wnosi do realizacji zadania publicznego wkład osobowy w postaci pracy społecznej 
członków i świadczenia wolontariuszy konieczne jest dokumentowanie pracy – zakres, opis, liczba godzin  
i szacunkowa wartość wykonywanej pracy. 

7. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat i opłat od uczestników zadania 
organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać dokument, z którego wynika zakres prowadzonej 

działalności odpłatnej pożytku publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności 

odpłatnej pożytku publicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 

8. Środki przyznane organizacji nie mogą być przeznaczone na inwestycje i remonty, zakup budynków  
i gruntów, działalność gospodarczą, na pokrycie deficytu działalności organizacyjnej, wsteczne 
finansowanie projektów. 

9. Wysłanie oferty przez Generator eNGO nie jest jednoznaczne z formalnym złożeniem oferty.  

Ofertę wydrukowaną z Generatora eNGO należy podpisać i złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem 

zadania publicznego oraz nazwą organizacji do dnia 2 marca 2021 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie 
Starostwa Powiatowego we Wschowie (pokój 204), Plac Kosynierów 1c. Decyduje data wpływu do urzędu, a 
nie data stempla pocztowego.  

Generator eNGO dostępny na dole strony głównej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info lub na 

stronie: www.powiatwschowski.engo.org.pl 

Oferta wydrukowana z Generatora eNGO winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem/innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób 
reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz 
pieczątka nagłówkowa oferenta.  

 

10. Wnioskodawca może złożyć tylko 1 ofertę na jeden rodzaj zadania. Złożenie przez oferenta więcej ofert 
na to samo zadanie spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana. 

 

11. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 10.00 przez Komisję Konkursową 
powołaną przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, która dokona oceny formalnej i merytorycznej. Do oceny 
merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Oferty złożone po terminie, na 
niewłaściwych drukach, niekompletne i przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia 
oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. 

 

12. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Wschowskiego 
podejmie decyzje o przyznaniu dotacji. Jeżeli kwota przyznanej dotacji jest niższa niż określona w ofercie 
należy zaktualizować ofertę w Generatorze eNGO i przedłożyć podpisaną w formie papierowej w 
Sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie (pokój 204).    
 

13. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na dane zadanie. Od decyzji 
Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Zarząd 
Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert. 

 

14. Kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert: 
- wartość merytoryczna oferty, 
- zgodność harmonogramu z kalkulacją przewidywanych kosztów, 
- udział środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł, 
- zadeklarowany wkład rzeczowy, osobowy (zaangażowanie wolontariuszy i społecznej pracy członków 
organizacji pozarządowej), 
- dotychczasowa współpraca organizacji z Powiatem, 

http://www.wschowa.info/
http://www.powiatwschowski.engo.org.pl/


- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu, 
- korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców powiatu. 
 

15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane: 
1) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie,  
2) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie. 

 
 

Informacja o zadaniach publicznych i wysokości dotacji w 2020 r. 

 
 

 

 
 

 
 
 

    



 
Załącznik                                                                                                                                           

                                    do uchwały Nr 164/2021 
                       Zarządu Powiatu Wschowskiego 

                               z dnia 08 lutego 2021 r. 
OSE.524.1.2021        

 

 

OGŁOSZENIE 

ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO 

z dnia 8 lutego 2021 r. 
 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji 

pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert nr OSE.524.1.2021 

 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wschowskiego 

informuje, że: 

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą zgłaszać 

kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych 

składanych w ramach otwartego konkursu nr OSE.524.1.2021 na realizację zadań publicznych w 

2021 roku. 

2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy biorące udział w konkursie. 

3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia) do 

dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu). 

4. Miejsce zgłaszania kandydatów:  

 

Starostwo Powiatowe we Wschowie 

Pl. Kosynierów 1 c,  

67-400 Wschowa 

sekretariat, II piętro – pokój 204 

 

 

 

 

 Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 w/w ustawy dokona Zarząd Powiatu Wschowskiego w oparciu o posiadane przez kandydata 

kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka komisji konkursowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Załącznik do ogłoszenia 

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ  

w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych na 2021 rok 

w ramach otwartego konkursu ofert  

 

Nazwa organizacji, adres (pieczęć organizacji/podmiotu) 

………………………………………………………………………………………………….….……

…………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Rekomenduje Pana/Panią (imię i nazwisko kandydata) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

na członka Komisji Konkursowych w zakresie*: 

1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

2) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

5) ratownictwa i ochrony ludności. 

 

*proszę pokreślić właściwy zakres 

Kwalifikacje kandydata  i umiejętności 

………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie rekomendacji 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dane kontaktowe do Kandydata: 
 

tel. …………………………………………                             e-mail………………………………………… 
 
Potwierdzam prawdziwość podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostę Wschowskiego dot. wyboru na członka 
komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO).  
 

 

……………………                           ……………………………………………                                   

(miejscowość, data)                                                                                                 (czytelny  podpis Kandydata)  

 

   ………………………………………………………………………………………………… 
(data, pieczątka imienna lub czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu,  

z ramienia którego występuje kandydat) 


