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Uchwała Nr 22/21 

Zarządu Powiatu Radzyńskiego  

z dnia 11 marca 2021 r. 

 

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

publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

  

 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 2020 r. poz. 1057 z poźn.zm), 

oraz uchwały nr XXVII/138/2020 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 listopada 

2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021,  Zarząd Powiatu  Radzyńskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zarząd Powiatu Radzyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r.  zadań 

publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, którego zasady i tryb 

określa załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Rodzaj zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, których 

dotyczy przedmiot konkursu, odpowiada celom Rocznego programu współpracy Powiatu 

Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

§ 3 

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Powiatu Radzyńskiego 

przeznacza środki finansowe w wysokości do 40.000,00 zł (czterdzieści 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. 
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Załącznik do uchwały Nr 22/21 

Zarządu Powiatu Radzyńskiego 

z dnia 11 marca 2021 r. 

 

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO  

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn.zm. ) 

 

O G Ł A S Z A 

otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego 

 

I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: 

1. Rodzaje wspieranych zadań: 

a) propagowanie dorobku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 

w Powiecie; 

b) organizowanie na terenie Powiatu Radzyńskiego imprez o charakterze 

kulturalnym typu: przeglądy, wystawy, konkursy, koncerty itp. o zasięgu 

powiatowym lub większym;  

c) ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionalnej kultury i tradycji ludowej; 

d) promowanie twórczości mieszkańców Powiatu Radzyńskiego; 

e) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji dotyczących 

aktywności kulturowej i artystycznej mieszkańców Powiatu Radzyńskiego. 

2. Zarząd Powiatu przeznacza na wsparcie realizacji zadań wymienionych w pkt. I.1 

i wybranych w ramach konkursu środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 

40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).  

 

II . Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie powinno być zrealizowane nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. i zakończy się 

najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. 

2. Koszty poniesione w związku z realizacją zadania będą uznawane za kwalifikowalne 

od dnia zawarcia umowy. 

3. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, 

że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki 

podmiot. 

4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową 

oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym  

w ofercie. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert.  

1. W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe, podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 

2. Złożona oferta winna być zgodna ze wzorem określonym 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 

poz. 2057), tj. powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis 
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zadania, kalkulacje przewidzianych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane 

informacje dotyczące zadania. 

3. Wzór oferty oraz oświadczenie dotyczące klauzuli informacyjnej RODO można 

pobrać ze strony: www.powiatradzynski.pl (zakładka NGO). 

4. Przy planowaniu zadania będącego przedmiotem oferty oferent powinien w opisie 

zadania umieścić informację nt. sposobu jego realizacji (np. zastosowania 

alternatywnych form, działań, technologii informatycznych, technik on-line, mediów 

społecznościowych) w kontekście stanu epidemii w kraju. 

5. W roku 2021 w związku z epidemią (COVID-19) organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zobowiązane są, w toku realizacji 

zadań przestrzegać wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego i postanowień zawartych w aktach prawnych dotyczących stanu epidemii. 

6. W formularzu oferty należy uzupełnić punkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące 

rezultatów realizacji zadania publicznego” działu III. 

7. Do oferty należy dołączyć: 

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne 

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym 

niezależnie od tego kiedy został wydany). W przypadku oddziału terenowego 

organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa 

zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze 

wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji 

oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań 

finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację 

zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara 

podmiot; 

b) aktualny statut oferenta; 

c) kopię 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; 

d) 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;  

e) oświadczenie dotyczące klauzuli informacyjnej RODO; 

8. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet dokumentów, o których 

mowa w ust. 7, bez względu na liczbę składanych ofert. 

9. Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie 

z zapisem w statucie organizacji. 

10. Dotacja nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji zadania i nie może być 

niższa niż 1 tysiąc zł. 

Na pozostałe 40% kosztów powinno się składać minimum 10% własnego wkładu 

finansowego lub z innych źródeł, a pozostałą część stanowić może wkład osobowy 

(w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy) wyceniony 

adekwatnie do rodzaju i nakładów pracy. 

11. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego. Łączną wartość wkładu 

niefinansowego organizacja pozarządowa wskazuje w pkt V.B.3.2. oferty. Wniesiony 

do zadania wkład osobowy, stanowiący nieodpłatne świadczenia wolontariuszy lub 

pracę społeczną członków organizacji na rzecz zadania, powinien być 

udokumentowany przez organizację pozarządową poprzez np.: porozumienie 
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z wolontariuszem, kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy 

społecznej przy realizacji zadania (szczegółową wycenę należy wykazać w pkt IV.2 

oferty). 

12. Dotacja może być przeznaczona na pokrycie następujących rodzajów kosztów 

związanych z realizacją zadania: 

a) honoraria i wynagrodzenia; 

b) nagrody rzeczowe; 

c) promocja zadania; 

d) zakup (lub najem) sprzętu niezbędnego do realizacji zadania lub materiałów – 

do 30% dotacji; 

e) zakwaterowanie realizatorów zadania;   

f) wynajem obiektów lub pomieszczeń w związku z realizowanym zadaniem; 

g) w ramach kosztów pośrednich stanowiących do 10% dotacji: obsługa 

finansowo-księgowa zadania oraz zakup  materiałów oraz usług biurowych, 

pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych. 

13. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub 

przyznaniem dotacji w określonej w ofercie wysokości. 

14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim 

przypadku oferent może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji 

procentowych i przed podpisaniem umowy złożyć zaktualizowany kosztorys 

i ewentualnie harmonogram - lub wycofać swoją ofertę. 

15. Dopuszcza się - bez potrzeby aneksowania umowy - dokonywanie przesunięć 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji 

przewidywanych kosztów w wysokości nie większej niż 10 punktów procentowych.  

16. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania udziału 

dotacji Powiatu Radzyńskiego w kosztach całkowitych – większego niż określony 

w umowie – dotacja zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 

17. Procentowy udział dotacji uważa się za zachowany, jeżeli w całkowitym koszcie 

zadania publicznego nie zwiększy się on więcej niż o 1 punkt procentowy. 

Przekroczenie tego limitu uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości. 

18. Przyznanie dotacji jest jednoznaczne z przyznaniem Patronatu Honorowego Starosty 

Radzyńskiego. Obowiązki organizatora wydarzenia objętego Patronatem określone są 

w Regulaminie  przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Radzyńskiego lub jego 

członkostwa w Komitecie Honorowym, który stanowi załącznik do Zarządzenia 

nr 8/13 Starosty Radzyńskiego z dnia 04 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Radzyńskiego lub 

członkostwa Starosty Radzyńskiego w Komitetach Honorowych.  

19. Każdy z adresatów konkursu może złożyć nie więcej niż trzy oferty. 

20. Wspólną ofertę w konkursie może złożyć dwie lub więcej organizacji działających 

wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności 

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

 

IV. Termin i miejsce składania ofert 

Oferta wypełniona pismem komputerowym, powinna być umieszczona w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „KONKURS KULTURA 2021” 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. 

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

Powiatowego. 

Termin składania ofert upływa 1. kwietnia 2021 r. o godzinie 15:00. 
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V. Termin i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty  

1. Oferty opiniowane będą prze Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd 

Powiatu Radzyńskiego. 

2. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej podejmie Zarząd Powiatu Radzyńskiego w formie uchwały 

w terminie 14 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. Oferta może nie zostać wybrana i nie otrzymać 

dofinansowania, szczególnie w przypadku nierzetelności, nieterminowości 

oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach 

poprzednich; 

d) udział środków własnych w realizacji zadania; 

e) doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu, a także ewentualne 

rekomendacje;  

6. Kryteria formalne: 

a) złożenie oferty i załączników bez podpisów osób upoważnionych, 

b) niewłaściwe wypełnienie wszystkich pól wniosku zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2057), 

c) złożenie oferty bez wymaganych załączników, 

d) dołączenie do oferty kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności 

z oryginałem przez osoby upoważnione, 

e) złożenie oferty zawierającej błędy rachunkowe w przewidywanych 

kosztach realizacji zadania, 

f) brak umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera w przypadku 

wskazania w ofercie partnera przy realizacji zadania. 

7. W przypadku zadeklarowania w ofercie zamiaru pobierania wpłat lub opłat od 

uczestników zadania organizacja pozarządowa jest zobowiązana wskazać 

dokument, z którego wynika zakres prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego. Brak podstaw prawnych prowadzenia działalności odpłatnej pożytku 

publicznego będzie skutkował oceną negatywną oferty na etapie oceny formalnej. 

8. Oferty złożone:  

 po terminie,  

 na niewłaściwym formularzu,  

 wypełnione niewłaściwie bądź niekompletne,  

 przez podmiot nieuprawniony,  

 przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności 

w dziedzinie objętej konkursem,  

 dotyczące innych zadań, niż określone w cz. I.1 Załącznika 

nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. 
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VI. Informacja o 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 

 

W 2020 r. zrealizowano 5 zadań publicznych Powiatu Radzyńskiego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na które Zarząd Powiatu Radzyńskiego 

przeznaczył dotację w kwocie 16 000 zł. 


