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Zarządu Powiatu Grodziskiego 
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Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 

Zarząd Powiatu Grodziskiego 

informuje o możliwości przyznania dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego organizacjom 
pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), Zarząd Powiatu 
Grodziskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023. 

Ogłoszenie kierowane jest do podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, a w szczególności do: klubów i organizacji 
sportowych oraz fundacji i stowarzyszeń działających w sferze kultury fizycznej. 

Podstawą ubiegania się o dotację jest: art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022, poz. 1327 
ze zm.) oraz uchwała Nr 425/XL VIII/22 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 
2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami na 2023 r. 

1. Rodzaj zadania. 

Przedmiotem zadania jest organizacja Powiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, w tym również dla osób niepełnosprawnych. 

Organizacja ww. zadania ma na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 
działalność na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
zapewnienie edukacji zdrowotnej, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych, 
zagospodarowanie czasu wolnego. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60 OOO zł. 

3. Zasady przyznawania dotacji. 

1) Udzielenie dotacji na powierzenie realizacji zadań publicznych następuje z zastosowaniem 
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022, poz. 1327 ze zm.). 



2) Dotację na realizację zadania publicznego otrzymuje podmiot, którego oferta spełnia 
warunki konkursu, zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w postępowaniu 
konkursowym. 

3) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Grodziskiego. 

4. Termin i warunki realizacji zadania. 

1) Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 1 O grudnia 2023 roku. 
2) Warunki realizacji zadania: 

a) zadanie należy realizować na terenie Powiatu Grodziskiego w obiektach spełniających 
warunki określone odrębnymi przepisami dla realizacji tego typu zadań, 

w szczególności zasady BHP i wymogi sanitarne, 
b) zadanie należy realizować na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu 

Grodziskiego. 

5. Termin składania ofert. 

do dnia 01.02.2023 r. (środa). do godz. 15:00. 

Ofertę należy przesłać pocztą w zaklejonej kopercie (liczy się data wpływu oferty do Starostwa) 
lub złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatu Grodziskiego (ul. Daleka I la, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki), według wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego 
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w roku 2022". Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1327 ze zm.). 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone nadawcom bez rozpatrzenia. 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki w oryginale lub poświadczonej za zgodność 
kopii: 

a) aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Księgi Ewidencyjnej dla 
Uczniowskich Klubów Sportowych/ Klubów Sportowych działających w formie 
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, 

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności oferenta za ostatni rok 
(nie dotyczy organizacji nowopowstałych), 

c) statut lub regulamin, 
d) dokumenty potwierdzające działania oferenta w celu uzyskania środków finansowych 

ze źródeł innych niż budżet Starostwa Powiatu Grodziskiego, 
e) Informacja o bazie lokalowej/sportowej przeznaczonej do realizacji zadania, 
f) Informacja o kwalifikacjach osób zaangażowanych do realizacji zadania. 



Termin otwarcia ofert: 03.02.2023 r. (piątek), o godz. 9:00. 

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

1) Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny formalnej i merytorycznej zawarte 
w załączniku Nr 1 i Nr 2 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej zawartego w uchwale 
Rady Powiatu Grodziskiego Nr 425/XL VIII/22 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami na 2022 r. dostępnej pod adresem: www.bip.powiat-grodziski.pl 

2) Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana w drodze uchwały 
przez Zarząd, rekomendując Zarządowi najkorzystniejszą ofertę. 

3) Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę: merytoryczną zawartość 
oferty, ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne. 

4) Konkurs rozstrzyga Zarząd, udzielając (lub nie udzielając) dotacji. 
5) Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia oferty. 
6) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa 
(www.powiat-grodziski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. 

7. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej w latach 2022 i 2023. 

W 2022 roku wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej, przedmiotem którego była organizacja „Powiatowych 
Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" wyniosła 50 OOO zł. 

W 2023 roku nie zostały zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju. 

Grodzisk Mazowiecki, dn. 09.01.2023 r. 

Za Zarząd Powiatu Grodziskiego 




