
 

 

OGŁOSZENIE 

Zarząd Powiatu Działdowskiego 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

oraz promocji i ochrony zdrowia w 2019 roku 

 

 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. 2018, poz.450 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2077  

ze zm.) 

3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 

października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. 2018, poz. 

2057) 

4. Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku  

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego 

na rok 2019 

 

II. Cel konkursu 

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie ofert i powierzenie organizacjom 

określonym w rozdziale V realizacji zadań publicznych Powiatu Działdowskiego w formie 

powierzenia w zakresie: 

a. kultury, 

b. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

c. promocji i ochrony zdrowia. 

2. W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie realizacji zadań 

o charakterze powiatowym, obejmującym swoim działaniem mieszkańców więcej niż 

jednej gminy. 

3. Realizacja zadań ma na celu zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia 

mieszkańców Powiatu Działdowskiego, w szczególności poprzez zwiększenie aktywności 

oraz udziału w przedsięwzięciach  z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 

promocji i ochrony zdrowia. 

 

 

 

 

 

 



 

III. Rodzaje zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 

oraz termin ich realizacji. 

 

III. 1. Przekazanie zadania z zakresu kultury w formie powierzenia realizacji zadania 

publicznego  w 2019 roku. 

 

III. 2. Przekazanie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w 2019 roku. 

 

 

Lp. Nazwa zadania 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację zadania 

 

Termin realizacji zadania 

1. III Otwarty Turniej szachowy w ramach 

Grand Prix Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego w 2019 roku w szachach 

szybkich 

2 000,00 zł marzec 2019 r. 

2. Międzyuniwersyteckie Zawody Strzeleckie  

o Puchar Starosty Działdowskiego 

1 000,00 zł kwiecień – lipiec 2019 r. 

3. Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w 

Koszykówce Mężczyzn oraz Towarzyskiego 

Turnieju Juniorek Najstarszych 

5 000,00 zł marzec – maj 2019 r. 

4. III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Oldboyów w koszykówce mężczyzn 55+ oraz 

III Towarzyski Turniej Seniorek 

5 000,00 zł marzec – maj 2019 r. 

5. Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej 

im. Włodzimierza Smolarka 

3 000,00 zł październik – grudzień 2019 r. 

6. IV Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej 

chłopców rocznika 2007 i młodsi 

1 000,00 zł październik – grudzień 2019 r. 

7. IX Sportowa Olimpiada Przedszkolaków 

Powiatu Działdowskiego 

2 900,00 zł październik – grudzień 2019 r. 

8. Ogólnopolski Mikołajkowy Halowy Turniej 

Piłki Nożnej dziewcząt 

1 000,00 zł październik – grudzień 2019 r. 

9. Konkurs w powożeniu zaprzęgami 

parokonnymi 

2 000,00 zł maj – sierpień 2019 r. 

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci i młodzieży 

22 000,00 zł marzec – grudzień 2019 r. 

Lp. 
Nazwa zadania 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację zadania 

Termin realizacji zadania 

1. Powiatowe Wieczory z Poezją 10 500,00 zł maj – sierpień 2019 r. 

2.  Konkurs Wiedzy o Powiecie Działdowskim 2 500,00 zł wrzesień – listopad 2019 r. 

3. Rajd Pograniczem 2 500,00 zł kwiecień – październik 2019 r. 

4. Rozpowszechnianie tradycji kuchni Warmii  

i Mazur wśród społeczności lokalnej 

Powiatowe warsztaty kulinarne 

 

3 000,00 zł 

 

marzec – listopad 2019 r. 

5. Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

1 000,00 zł marzec – maj 2019 r. 

6. IX Miejsko – Powiatowy Rodzinny Festyn 

CARITAS z okazji Dnia Dziecka 

3 500,00 zł maj – czerwiec 2019 r. 

7. Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej 

 i Młodzieżowej 

1 500,00 zł kwiecień – czerwiec 2019 r. 

8. Show The Flow 2 000,00 zł kwiecień – czerwiec 2019 r. 

Razem 26 500,00 zł  



 
11. Ogólnopolski Turniej w koszykówce 

dziewcząt „Zima Cup” w Działdowie 

2 000,00 zł marzec – kwiecień 2019 r. 

12.  Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Cross 

Henryka Szordykowskiego 

2 000,00 zł marzec – maj 2019 r. 

13. XI Ogólnopolski lub Międzynarodowy 

Turniej Minikoszykówki Dziewcząt  

i Chłopców „SOKÓŁ CUP 2019” 

2 000,00 zł maj – czerwiec 2019 r. 

14. Turniej piłki nożnej drużyn OLDBOYS  

o Puchar Starosty Działdowskiego 

3 000,00 zł sierpień – październik 2019 r.  

15. Bieg Niepodległości w Rybnie 2 500,00 zł listopad 2019 r. 

16. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej  

im. Jerzego Smolicza 

3 000,00 zł maj – lipiec 2019 r. 

Razem 59 400,00 zł  

 

III. 3. Przekazanie zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w formie powierzenia 

realizacji zadania publicznego w 2019 roku. 

 

 

Lp. Nazwa zadania 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

realizację zadania 

 

Termin realizacji zadania 

1. Zapobieganie Chorobom Nowotworowym  6 500,00 zł maj – październik 2019 r. 

2. Oddaj krew, sprawdź czy jesteś zdrowy 1 000,00 zł marzec – czerwiec 2019 r. 

3. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 1 000,00 zł październik – grudzień 2019 r. 

4. Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 2 790,00 zł kwiecień – czerwiec 2019 r.  

Razem 11 290,00 zł  

 

 

IV. Zasady przyznawania dotacji  

Dotacje z budżetu powiatu na przedmiotowe zadania publiczne mogą otrzymać podmioty 

niezaliczane do sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych 

i podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku.   

Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację wyodrębnionego zadania powinien 

prowadzić działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem oraz 

przedstawić ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

V. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dotację 

1. Organizacje pozarządowe. 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego. 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

 

VI. Warunki realizacji zadania                                                            
1. Podstawą realizacji zadania jest zawarcie pisemnej dwustronnej umowy określającej 

szczegółowe warunki realizacji zadania. 

2. Realizacja zadania opisanego w ofercie może nastąpić nie wcześniej niż od daty 



 

podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadania może nastąpić nie później niż do dnia 

15 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem iż szczegółowe terminy realizacji zadania zostaną 

określone w umowie. Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane wyłącznie 

wydatki poniesione w trakcie realizacji zadania, którego termin zostanie określony                  

w umowie. 

3. Zadanie musi być realizowane na terenie Powiatu Działdowskiego i mieć charakter 

ponadgminny.  Oczekiwana jest realizacja zadania na obszarze więcej niż jednej gminy. 

4. Podmiot ubiegający się o realizację zadania publicznego musi złożyć ofertę 

na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego 

Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie 

wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. 2018, poz. 2057). 

5. Formularz, o którym mowa w punkcie 4, zamieszczony jest na stronie BIP Starostwa 

Powiatowego w Działdowie (www.dzialdowo.starostwo.gov.pl). 

6. Dodatkowo do oferty należy załączyć: 

a) uwierzytelnioną kopię statutu organizacji, 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji 

(oryginał lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną 

osobę), potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go 

reprezentujących, za wyjątkiem organizacji, których organem rejestrowym jest 

Starosta Działdowski, 

c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż 

wynikający z właściwego rejestru/ewidencji należy dołączyć dokument 

potwierdzający stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia do działania w imieniu 

oferenta. 

7. Oferta i oświadczenia składane przez oferenta muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego 

imieniu. Jeżeli upoważnione osoby nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być 

złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji. 

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według 

obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. 

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

10. Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy oraz zakresem 

rzeczowym, harmonogramem i kalkulacją kosztów przedstawionych w ofercie 

realizacji zadania publicznego.   

 

VII. Termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Działdowie 

ul. Kościuszki 3 w zamkniętych kopertach z nazwą zadania.  

2. Termin składania ofert upływa 28 lutego 2019 roku o godzinie 15
00

.  

3. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje 

data wpływu do Starostwa Powiatowego w Działdowie).  

4. Oferty niekompletne należy uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania do uzupełnienia dokumentów. 

5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane. 

 



 

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 
1. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Działdowskiego w terminie 30 dni od upływu 

terminu na składanie ofert, kierując się następującymi kryteriami: 

1) Ocena Komisji Konkursowej (ocena formalna i merytoryczna złożonej oferty). 

2) Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (realność 

harmonogramu i jego powiązanie z kalkulacją kosztów). 

3) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu 

rzeczowego zadania (rzetelność, celowość i adekwatność do założonych działań). 

4) Ocenia proponowanej jakości wykonania zadania. 

5) Ocena zasobów kadrowych i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane 

zadanie publiczne. 

6) Analiza i ocena wykonania zleconych zadań publicznych wnioskodawcy w okresie 

poprzednim w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu 

rozliczenia środków na ten cel. 

7) Ocena projektu wykonania zadania w zakresie oczekiwanych rezultatów: 

a. wielkość grupy uczestników i grupy odbiorców zadania, 

b. zasięg oddziaływania zadania, 

c. dostępność zadania. 

8) Znaczenie zadania dla realizowanych przez powiat kierunków rozwoju. 

9) Przewidywane efekty społeczne realizacji zadania publicznego.    

2. Do uchwały Zarządu Powiatu Działdowskiego w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji 

nie stosuje się trybu odwołania. 

3. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie są zwracane oferentom. 

4. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd 

Powiatu Działdowskiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji. 

5. Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Działdowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Działdowie oraz na stronie internetowej Powiatu Działdowskiego.   

  

IX. Postanowienia końcowe 

1. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Zarząd Powiatu  lub 

upoważnieni przez niego pracownicy Starostwa Powiatowego w Działdowie mają prawo 

do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, 

celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności.  

2. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację 

związaną z jego realizacją.  

3. Informacji na temat otwartego konkursu ofert udziela Wydział Oświaty, Zdrowia, 

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Działdowie ul. Wł. Jagiełły 6/8 pokój 31A                                

tel. (23) 697 59 67.  

 

X. Wykaz ofert zrealizowanych przez Powiat Działdowski w roku 2018,                                      

z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym                       

i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U.2018, poz. 450 ze zm.) 

 

 



 

Zadania z zakresu kultury zrealizowane w formie powierzenia w 2018 roku 

 

Lp. Nazwa zadania 
Wysokość 

przekazanej dotacji 

1. Rajd Pograniczem 2 000,00 zł 

2. Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej 1 600,00 zł 

3. Powiatowe Wieczory z Poezją 10 500,00 zł 

4. Festyn Grunwaldzki 1 500,00 zł 

5. Powiatowy Rajd Martyrologii 1 000,00 zł 

6. Konkurs Wiedzy o Powiecie Działdowskim 2 500,00 zł 

7. 
VIII Miejsko – Powiatowy, Rodzinny Festyn CARITAS z okazji Dnia 

Dziecka 
3 000,00 zł 

8. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej 1 000,00 zł 

9. Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 1 500,00 zł 

10. Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 1 500,00 zł 

11. Show The Flow 4 000,00 zł 

Razem 30 100,00 zł 

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zrealizowane 

w formie powierzenia w 2018 roku 

Lp. 
Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej dotacji 

1. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Jerzego Smolicza 2 900,00 zł 

2. 
X Międzynarodowy lub Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt 

 i Chłopców SOKÓŁ CUP 2018 
2 000,00 zł 

3. Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Dziewcząt „Zima Cup” w Działdowie 1 000,00 zł 

4. Międzyuniwersyteckie Strzelanie o Puchar Starosty Działdowskiego 1 000,00 zł 

5. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród Dzieci i Młodzieży 20 000,00 zł 

6. 
Organizacja Mistrzostw Polski Oldboyów w Koszykówce Mężczyzn oraz 

Towarzyskiego Turnieju Juniorek Najstarszych 
5 000,00 zł 

7. 
Organizacja II Międzynarodowych Mistrzostw Polski Oldboyów w 

Koszykówce Mężczyzn 55+ oraz II Towarzyskiego Turnieju Seniorek  
6 000,00 zł 

8. Powiatowe zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek OSP 2 000,00 zł 

9. Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Cross Henryka Szordykowskiego 1 000,00 zł 

10. VIII Sportowa Olimpiada Przedszkolaków Powiatu Działdowskiego 1 900,00 zł 

11. Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Włodzimierza Smolarka 2 000, 00 zł 

12. Zawody Pływackie 2 000, 00 zł 

13. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi 2 000, 00 zł 

14. Turniej piłki nożnej drużyn OLDBOYS o Puchar Starosty Działdowskiego 3 000,00 zł 

 Kwota pozostała 1 500,00 zł 

Razem 53 300,00 zł 

 



 

Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia zrealizowane w formie powierzenia 

w 2018 roku 

Lp. 
Nazwa zadania 

Wysokość 

przekazanej dotacji 

1. Zapobieganie Chorobom Nowotworowym 6 500,00 zł 

2. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 1 000,00 zł 

3. Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy 2 500,00 zł 

4. 
Organizacja Ogólnopolskich Obchodów związanych ze Światowym Dniem 

Walki z Cukrzycą 
3 000,00 zł 

Razem 13 000,00 zł 

 

 

        Starosta Działdowski 

        /-/ Paweł Cieśliński 

 


