
Uchwała Nr 13/18
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim 

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach
regrantingu  w  obszarze  kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i  dziedzictwa
narodowego.
 

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn.
zm.),  oraz  uchwały  Nr  XXXIV/136/2017  Rady  Powiatu  w  Radzyniu  Podlaskim  z  dnia
26 października  2017  r.  w  sprawie  uchwalenia  Rocznego  programu  współpracy  Powiatu
Radzyńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2018,  Zarząd  Powiatu  w  Radzyniu  Podlaskim
uchwala, co następuje:

§ 1
Zarząd  Powiatu  w  Radzyniu  Podlaskim  ogłasza  otwarty  konkurs  na  wybór  operatora
Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację, w formie wsparcia, na zadania
Powiatu  Radzyńskiego  w  2018  r.  w  obszarze  kultura,  sztuka,  ochrona  dóbr  kultury  i
dziedzictwa narodowego, którego zasady i tryb określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Rodzaj zadań publicznych w obszarze kultura,  sztuka,  ochrona dóbr kultury i  dziedzictwa
narodowego, których dotyczy przedmiot konkursu, odpowiada celom „Rocznego programu
współpracy  Powiatu  Radzyńskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

§ 3
Na  wsparcie  zadania  wymienionego  w  §  1,  Zarząd  Powiatu  w  Radzyniu  Podlaskim
przeznacza środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 4
Treść ogłoszenia zostanie  zamieszczona na stronie internetowej  www.powiatradzynski.pl,  
w Biuletynie  Informacji  Publicznej  (BIP)  Starostwa Powiatowego w Radzyniu  Podlaskim
(https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/)  oraz  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Starostwa
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Radzyńskiemu.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  



Załącznik do uchwały Nr 13/18
Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim
z dnia 10 stycznia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU 
w Radzyniu Podlaskim

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późń.zm.)

O G Ł A S Z A
  otwarty konkurs dotyczący rozpoczęcia naboru ofert na operatora Konkursu na

Mikrodotacje w ramach regrantingu w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego

1. Celem otwartego konkursu ofert  jest  wyłonienie  podmiotu  zwanego dalej  operatorem,
który  przeprowadzi  Konkurs  na  Mikrodotacje  od  momentu  ogłoszenia  konkursu  do
momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na zadanie samorządu Powiatu
Radzyńskiego  z  zakresu  kultury  poprzez  udzielenie  wsparcia  finansowego,  o  którym
mowa  w  art.  11  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i  o  wolontariacie  (Dz.U. z  2016 r.  poz.  1817, z  późn.  zm.)  zwanej  dalej
ustawą.

2. Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu
art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które statutowo
działają  w  zakresie  zadania  publicznego,  jakim  jest  działalność  na  rzecz  organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji działań służących
propagowaniu  dorobku  w  zakresie  kultury  i  dziedzictwa  narodowego  w  Powiecie,
poprzez:

1) organizowanie  imprez  o  charakterze  kulturalnym  typu:  festiwale,  rekonstrukcje
historyczne, przeglądy, wystawy, konkursy, warsztaty, plenery, koncerty itp.,

2) popularyzację dziedzictwa regionalnej kultury i tradycji ludowej,

3) promowanie twórczości mieszkańców Powiatu Radzyńskiego,

4) wydawanie  niskonakładowych,  niekomercyjnych  publikacji  dotyczących
    twórczości mieszkańców powiatu 

5) organizację  sesji,  konferencji  popularno-naukowych  dotyczących  kultury  i
dziedzictwa narodowego

wynosi  5.000,00 zł.

5. Środki  przeznaczone  na  realizację  zadania  w  całości  muszą  być  przeznaczone  przez
operatora na dotacje. Wkład finansowy operatora musi być większy niż wartość dotacji.
Koszt obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym
operatora.

6. Oferowane zadanie realizowane może być najwcześniej od dnia 14.02.2018 r., najpóźniej
do 17 grudnia 2018 r.

7. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, będzie należało:
1) opracowanie dokumentacji konkursowej:

a) Regulaminu Konkursu na Mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu
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b) Regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej. Zastrzega się by w
skład Komisji wchodził, co najmniej jeden przedstawiciel Powiatu Radzyńskiego
wyznaczony przez Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

c) wzorów oferty,  umowy oraz sprawozdania z realizacji  projektów (możliwe jest
zastosowanie  wzorów  z  Rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki
Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów  dotyczących  realizacji  zadań  publicznych  oraz  wzorów  sprawozdań  z
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz.1300)

2) przeprowadzenie  Konkursu na Mikrodotacje  dla innych organizacji  pozarządowych
(lub  innych  uprawnionych  podmiotów  zgodnie  z  art.  3  ust.  3  ustawy)  w  sposób
zapewniający jawność i uczciwa konkurencję:

3) ogłoszenie konkursu
4) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
5) podpisanie umów na realizację projektów
6) przekazanie dotacji na realizację projektów
7) monitoring realizacji projektów
8) rozliczenie realizacji projektów
9) rozliczenie realizacji całości zadania
10) prowadzenie  punktu  informacyjno-doradczego  dla  organizacji  w  okresie

przygotowania do składania ofert oraz dla realizatorów w okresie ich realizacji.
8. Projekty wyłonione przez operatora w konkursie na Mikrodotacje mogą być realizowane

najpóźniej do dnia 17 grudnia 2018 r.
9. Środki  finansowe  w  ramach  jednostkowej  Mikrodotacji  nie  mogą  przekroczyć  90%

wartości dofinansowanego projektu. W ramach konkursu na Mikrodotacje dopuszczalny
jest każdy rodzaj wkładu własnego(finansowy oraz niefinansowy).

10. Projektodawcami w Konkursie na Mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego.

11. Warunki składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania:
1) Termin składania ofert upływa 05.02.2018 r. o godzinie 11.30.
2) Oferta  wypełniona  pismem  komputerowym,  powinna  być  umieszczona  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Mikrodotacje-2018” i złożona w
Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter),
21-300  Radzyń  Podlaski,  Pl.  I.  Potockiego  1,  bądź  przesłana  za  potwierdzeniem
odbioru na ww. adres.

3) O  zachowaniu  terminu  decyduje  data  złożenia  (wpływu)  oferty  do  Starostwa
Powiatowego.

4) Wzór  oferty  realizacji  zadania  publicznego  określony  jest  w  załączniku  nr  2  do
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016
r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Z 2016 r. poz.
1300) – (druki te można pobrać także ze strony: www.powiatradzynski.pl). 

5) Do oferty należy dołączyć: 
a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły
b) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym -

potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  kopia  aktualnego  wyciągu  z  innego
rejestru  lub  ewidencji,  ewentualnie  inny  dokument  potwierdzający  osobowość
prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń
kultury  nieprowadzących  działalności  gospodarczej.  Odpis  musi  być  zgodny  z
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aktualnym  stanem  faktycznym  i  prawnym,  niezależnie  od  tego,  kiedy  został
wydany.

c)  kopia  umowy  lub  statutu  spółki  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem-  w
przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o którym mowa w art. 3 ust.
3 pkt 4 ustawy z dnia 24 października 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie.

12. Termin i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert
1) Oferty  opiniowane  będą  prze  Komisję  Konkursową  powołaną  przez  Zarząd

Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
2) Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji

Konkursowej podejmie Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w formie uchwały
w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.

3) Dla uchwały Zarządu nie stosuje się trybu odwołania. 
4) Jeżeli  żadna  z  ofert  nie  zapewnia  możliwości  wykonania  zadania  Zarząd  

w zakresie tego zadania unieważnia konkurs. 
5) Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria: 

a) zgodność  z  rodzajami  zadań  wspieranych,  określonych  w  I  części
ogłoszenia,

b) ocena  kalkulacji  kosztów  zadania  w  stosunku  do  zakresu  rzeczowego
zadania,

c) analiza  i  ocena  wykonania  zadań  zleconych  podmiotowi  w  okresie
poprzednim,  z  uwzględnieniem rzetelności  i  terminowości  ich  realizacji
oraz  prawidłowości  rozliczenia  otrzymanych  na  ten  cel  środków
publicznych, 

d) udział rzeczowych i finansowych środków własnych w realizacji zadania, 
e) doświadczenie  w  realizacji  zadań  podobnego  typu,  a  także  ewentualne

rekomendacje. 
6) Oferty  złożone  po  terminie,  wypełnione  niewłaściwie  bądź  niekompletne  oraz

złożone  na  niewłaściwych  drukach  nie  będą  rozpatrywane  ze  względów
formalnych. 

7) Do  konkursu  nie  będą  dopuszczone  oferty  na  realizację  innych  zadań,  niż
określone  w  pkt.4.  Załącznika  lub  zakładające  udział  Powiatu  Radzyńskiego  
w kosztach zadania przekraczający procent określony w pkt.5 Załącznika.

13. Postanowienia końcowe. 

1) Dotacje  nie  będą  przyznawane  na  wydatki  nie  związane  bezpośrednio  z  realizacją
danego zadania. 

2) Treść  ogłoszenia  znajduje  się  na  stronie  internetowej  www.powiatradzynski.pl,  w
Biuletynie  Informacji  Publicznej  (BIP)  Starostwa  Powiatowego  w  Radzyniu
Podlaskim  (https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/)  oraz  tablicy  ogłoszeń  w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter).

4


