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w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych

Na podstawie art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) uchwala się, co następuje:
$ 1. Ogłasza się otwarty
z zakresu:

konkurs

ofert na realizac:jęzadańpublicznychw 2017 r.

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych;
2) działalności
wspomagayącej rozwój
wspólnot
i społeczności
lokalnych oraz
z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
3) ochrony i promocji zdrowia
oraz zakresu ratownictwa
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

medycznego

oraz

4) podtrzymywaniai upowszechnieniatradycji narodowej, pielęgnowaniapolskości oraz
rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresukultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) oświaty i wychowania;

6) wspieraniai upowszechniania
kultury fizycznej;
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8) turystyki i krajoznawstwa.
g 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do uchwały
g 3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się StarościePruszkowskiemu
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś
Krzysztof Rymuza
Ewa Borodzicz
Mirosław Chmielewski
Zdzisław Brzeziński

OGŁOSZENIE
w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzącychdziałalność pozytku publicznego

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1589) oraz art. 13 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

ZADANIA
Zadanie z zakresu

pomocy społeczną,

w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych
rodzin i osób oraz zadania

z zakresu działalności
na rzecz osób

niepełnosprawnych

OCZEKIWANE KIERUNKI REALIZAH ZADANIA
1. Działania o charakterze wsparcia, mające na celu
zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin

®tśókóść
DOTACn

35 000,00zł

i osóbw trudną sytuacjiżyciową (np. osóbw wieku
emerytalnymczy ofiar wypadków
komunikacyjnych), działania usprawni4ące, a także
ułatwidące tym osobom dostęp do kultury, sztuki,

edukacji, sportu i kultury fizycznej, rekreacji
i wypoczynku, turystyki.
2. Działania skierowane na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a zwłaszcza na:
1) poprawę sytuacji życiową oraz zdrowotną,

2) usprawnienie,
3) podwyższenie wiary w siebie i we własne

możliwości,
4) przywrócenie im dawnych lub wyuczenie nowych
umiąętności społecznych,
5) integradę ze społeczeństwem oraz ze
społecznością osób niepełnosprawnych,

6) organizację szkoleń, warsztatów,

7) promodę i rozwój wolontariatu, poszerzaniebazy
wolontariuszy pracujących z osobami

niepełnosprawnymi.
3. Autorski projekt oferenta.

Zadanie z zakresu

działalności

1. Szkolenia i warsztaty dla organizacji
pozarządowych.

wspomagaHąceJrozwoj

2. Działania na rzecz rozwdu wolontariatu.

wspólnot i społeczności
lokalnych oraz z zakresu
działalności na rzecz

3. Działania wspierające aktywizaqję obywatelską
w oparciu o Centrum Dialogu Społecznego.
4. Organizacja wydarzenia promującego organizacje

orgamzacli
pozarządowych

pozarządowe.
5. Autorski projekt oferenta.

17000.00zł

l

Zadanie z zakresu

l Działania skierowane na upowszechnienie zdrowego

ochrony i promocji

stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem
zdrowego sposobu odżywiania.
2. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom uzależnień

zdrowia oraz zakresu
ratownictwa medycznego,
oraz z zakresu

- upowszechnienie wiedzy nt. mechanizmów

przeciwdziałania
uzależnieniom
i patologiom społecznym

powstawania i działania mechanizmów sterŃących
uzależnieniami
3. Upowszechnienie umiejętności ratowania ludzkiego
zycia.
4. Autorski projekt oferenta.

Zadanie z zakresu

1. Działania skierowane na uczczenie rocznic

podtrzymywania
i upowszechniania
tradycji narodowej,

Piłsudskiego i 200. rocznica śmierci Tadeusz
Kościuszki, a także inne znaczące rocznice).

pielęgnowania polskości

oraz rozwoju
świadomości narodowej,

systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu
(ofiary Powstania Warszawskiego, zbrodni

obywatelskiej

katyńskie, stanu wojennego, upamiętnienie

ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

25 000,00zł

historycznych (150. rocznica urodzin Józefa

2. Działania skierowane na uczczenie ofiar dwóch

i kulturowej oraz zadania
z zakresu kultury, sztuki,

11000,00zł

Zolnierzy Wyklętych).
3. Działania na rzecz upowszechnienia kultury
koncerty muzyki klasycznej, popularyzacja

twórczości oraz sylwetek twórców kultury,
zwłaszcza tych, których dziesiętna rocznica urodzin
lub śmierci przypada w 2017 roku.
4. Edukacja z zakresu kultury i sztuki.
5. Autorski projekt oferenta.

Zadanie z zakresu oświaty

1. Szkolenia, warsztaty dla osób niepełnosprawnych

i wychowania

i ich rodzin oraz nauczycieli, wychowawców
i opiekunów osób niepełnosprawnych.
2. Szkolenia, warsztaty dla młodzieży rozwijające
umidętności społeczne, ksztahujące postawy
patriotyczne, pro obronne.
3. Szkolenia, warsztaty dla młodzieży poszerzające
wiedzę z zakresu prawa, rozwdu gospodarczego
i przedsiębiorczości, komunikacji społeczną,

17000,00zł

ksztahowania ładu przestrzennego.

4. Szkolenia i warsztaty dla rodzin wspierąjące ich
funkcljonowanie.
5. Szkolenia i warsztaty dla osób w wieku
emerytalnym.
6. Szkolenia i warsztaty popularyzujące wiedzę
ekologiczną.
7. Autorski projekt oferenta.
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Zadanie z zakresu

1. Działania upowszechniającekulturę fizyczną
wspierama
(np. aktywny wypoczynek z elementamisportowej
i upowszechniania
kultury rywalizacji dla osób w wieku emerytalnym lub
fizycznej
całych rodzin; dla młodzieży, dła dorosłych ),
a także imprezy o charakterze czysto sportowym

13 000,00 zł

(zawody, turnieje).
2. Autorski projekt oferenta.

Zadanie z zakresu

ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

1. Działania na rzeczupowszechnieniawiedzy na
temat fauny i flory Powiatu Pruszkowskiego wśród
jego mieszkańców.
2. Działania na rzecz ochrony fauny i flory Powiatu

6500,00zł

Pruszkowskiego.

3. Działania na rzecz upowszechnienia wiedzy na
temat planowania przestrzennego, prawa

budowlanego -- pod kątem ochrony środowiska.
4. Działania na rzecz ochrony środowiska, w tym
czystości powietrza.
5. Autorski projekt oferenta.

Zadanie z zakresu

turystyki
i krajoznawstwa

1. Działania popularyzujące wiedzę na temat walorów
krajobrazowych oraz historycznych Powiatu

6500,00zł

Pruszkowskiego.
2. Wspieranie imprez o charakterze turystycznym dla
grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie
trudną sytuacjężyciową (np. dla osób w wieku
emerytalnym, dła osóbniepełnosprawnych),
w szczególnościo charakterzepopularyzqącym
Wisłę --jd rolę historyczną, gospodarczą oraz
geograficzną.
3. Autorski projekt oferenta.

RAZEM

131000,00zł

11. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji

l

Dotacja przyznawana jest w formie wsparcia finansowego.
Maksymalna kwota dotacji dlajednej oferty wynosi 10 000 zł.
3 Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Każdy z podmiotów uczestniczących w konkursie może złożyć nie więcą niż 3 oferty.
5 Uczestnicy konkursu sązobowiązani do aktualizacji oferty, jeśli kwota wnioskowanej
2.

dotacji okazałabysię inna niż kwota dotacji przyznanejw wyniku wyboru oferty
6.

konkursowej.
Wymagany jest wkład osobowy - praca społeczna (członków) Oferenta, a także
świadczenia wolontariuszy o wartości co najmnid 10 proc. wartości całego zadania.
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7. W ramach dotacji będą Hlnansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
z realizacją zadania.

111.Termin i warunki realizacji zadania

l

Zadanie musi być
Pruszkowskiego.

zrealizowane

wyłącznie

na rzecz mieszkańców

Powiatu

2 Zadaniezostaniewykonanenajpóźnią do dnia 19 listopada2017 r., a w szczególnie
uzasadnionych sytuacjach -- do dnia 18 grudnia 2017 r.
3

Zleceniobiorca,realizując zadanie, zobowiązuje się do informowania o fakcie

współHlnansowania realizaclji zadania przez Powiat Pruszkowski w wydawanych przez
siebie publikac:fach, materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na swoją stronie
intemetowej i przez widoczną w miejscu realizacji zadania tablicę.
4 Składający ofertę powinien przedstawić:
1) kompletnie wypełnioną ofertę zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu

Ministra Pracy i Polityki Społeczną z dnia 17 sierpnia2016 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz

wzorów sprawozdańzwykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
zawierającą:

a) szczegółowy opis zadania publicznego proponowanegodo realizacji, w tym
informację o liczbie beneficjentów z poszczególnych gmin Powiatu
Pruszkowskiego, a także
określenie
liczby
mieszkańców
Powiatu
Pruszkowskiego, którzy będą odbiorcami wydarzeń lub imprez związanych
z realizacją zadania,
b) termin i miejsce realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem
wysokości dotacji, która nie może przekroczyć 90 proc. kosztów całego zadania,
d) informację o posiadanych przez organizację zasobachkadrowych zapewniających
wykonanie zadania;

2) załącznikido oferty w postaci:
a)) aktualnego
aktualnego dokumentu
dokumentu potwierdzającego

wpis do właściwej
ewidencji
działalności.
b) ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.
5 Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli.

IV. Termin składania ofert

l Temlin składaniaofert upływa z dniem 24 lutego 2017 r., o godz. 12.00.
2.

Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,
ul. Drzymały 30, w zamkniętą kopercie, na którą należy zamieścićdopisek: ,,Otwarty
konkurs ofert dla organizacji pozarządowych Biuro Zarządu Powiatu".
3. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
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V: Termin i kryteria wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi po upływie terminu na składanie ofert, do dnia
31 marca 2017 r. i zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń Starostwa oraz na stronie intemetowej Powiatu Pruszkowskiego.
2. Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniającewszystkie

wymaganekryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniukompletności
i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Kosztorys
przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo,
umożliwiający prawidłowe odczytanie.
3. Stosowane będą następujące kryteria ocen:

w sposób przejrzysty,

1) możliwość realizacji zadaniapublicznego przez oferenta;
2) koszty realizacŁji zadania;

3) proponowanajakość wykonania zadaniai kwalinlkac=je
osób, przy udziale których
będzie realizowane zadanie;

4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych
w przeszłości w drodze otwartego konkursu ofert;
5) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu;
6) atrakcyjność zadania;
7) dodatkowo premiowane będą oferty:
a) wspólne, złożone przez co najmniej dwa podmioty,
b) zakładające realizację zadania, którego odbiorcami będą mieszkańcy co najmniej
dwóch gmin Powiatu Pruszkowskiego,

c) zawierające zobowiązanie do przygotowania dokumentacji fotograficzną
z realizacji zadania przez oferenta oraz przekazanie jej wraz ze sprawozdaniem
z realizaclji zadania,

d) zawierające zobowiązanie do nawiązania kontaktu z mediami w celu
rozpropagowania realizacji
zadania oraz
do złożenia informacji
o efektach tych działań w sprawozdaniu z realizacji zadania,
e) złożone przez zleceniobiorców,którzy uiszczając podatki z realizacji zadań,
pomnażają pożytek podatkowy Powiatu Pmszkowskiego.
4. Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego, od którą służy odwołanie.

VI. Informacje o realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządo)veoraz inne
podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego w latach 2016-2017
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że jest to pierwszy w 2017 r. otwarty konkurs
ofert dla organizacji pozarządowych.W 2016 r. zostały ogłoszone następującekonkursy oraz
przyznane dotacje:

1) z zakresu pomocy społeczną, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudną sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szanstych rodzin i osób:
a) Jednodniowa impreza sportowa -- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy" 5500 zł,
b) ,,Betldemska gwiazda świeci niewidomym" -- spotkanie opłatkowe, Polski Związek

NiewidomychKoło Pruszków-- 6500zł;
2) z zakresu rehabilitadi społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:
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a) Warsztaty rehabilitacyjne -- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

,,SzlakiemTęczy" -- 10 000 zł oraz Fundacja,,LepszyStart" 2000zł,
b) Szkolenie dla asystentów osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

i Osób Niepełnosprawnych
,,SzlakiemTęczy" 6000zł;
3) z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodową, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) organizacja Koncertu Pieśni Powstańczych -- Stowarzyszenie ,,Pruszkowianka"
38UUzł,
b) organizacja Zlotu Drużyn Harcerskich im. Marii Krassowskid
ps. Kasztan
Towarzystwo PrzŃaciół Miasta Ogrodu Komorów ,,Komorowianie" -- 9995 zł,
c) upamiętnienie 13 grudnia 1981 r.
Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne

6545zł >

4) z zakresu ochrony zdrowia:

a) Kurs udzielania pierwszej pomocy

StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi

Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK ,,SercePruszkowa" -- 8342 zł,
b) Upowszechnienie idei honorowego knriodawstwa -- Stowarzyszenie Honorowych

DawcówKrwi Rzeczypospolitej
Polskie Klub HDK ,,SercePruszkowa" 7000zł oraz
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej PowiatowoMiejski Klub HDK -- 3000 zł (oferent wycofał się, środki nie zostały przekazane),
5) zzakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
zadanie pod nazwą
,,Zorganizowanieszkoleniadla organizacji pozarządowychoraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Stowarzyszenie ,,Forum Pruszków" 10 000 zł,

-- Społeczne

6) z zakresuwspieraniai upowszechnianiakultury fizycznej:
a) Pobiegnij

z nami

po

sprawność"

-- Stowarzyszenie

na Rzecz

dzieci

i

Osób

Niepełnosprawnych ,,Szlakiem Tęczy" -- 6500 zł,
b) Dzień Koszykówki" -- Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków" 7000 zł,
c) Dzień Niepodległości z koszykówką" Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Pruszków"
6)UU z:l.;
7) z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

a) ,,Rola środowiska naturalnego w kształtowaniu ładu przestrzennegow miastach
ogrodach na przykładzie Miasta Ogrodu Komorów" -- Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Komorów ,,Komorowianie" -- 7690 zł,
b) ,,Pozyskiwanie nowej wiedzy oraz umiejętności z ochrony środowiska przez
mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego przy wykorzystaniu metody Design Thinking"

Fundacja,,Upstarter" 5680zł.
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