
Załącznik Nr 4 do Uchwały  

                Zarządu Powiatu w Biłgoraju 

                                             Nr 1/2021 

     z dnia 5 stycznia 2021 r. 

 

ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU 

 

1. Stosownie do treści art.13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały                            

Nr XXII/173/2020 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 

2021 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r. poz. 5365) zmienionej Uchwałą Nr XXIII/177/2020 

Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 30 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020 r. poz. 

6110).  

2. Biorąc pod uwagę ryzyko i zagrożenie dotyczące sytuacji epidemicznej związanej                        

z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, 

realizacja działań opisanych przez organizacje pozarządowe w ramach projektów zgłaszanych 

do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych                       

z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi 

przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem  

stanu epidemii w miejscu realizacji zadania. 

3. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) każda oferta zgłaszana 

do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności 

prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS OFERT 

 

na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.  

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu ochrony                    

i promocji zdrowia zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie 

współpracy  Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi, czyli:   

 

-realizacja działań o charakterze profilaktyki zdrowotnej oraz programów 

terapeutycznych; promocja działań aktywizacyjnych i zdrowotnych z uwzględnieniem 

honorowego krwiodawstwa i chorób nowotworowych.  

 

Powiat zleci wyszczególnione wyżej zadania w formie wsparcia wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel łączną kwotę 10 000 zł. (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 

 

Wysokość uchwalonych środków może być zmniejszona w następujących przypadkach:  

- możliwość realizacji zadania mniejszym nakładem środków finansowych, 

- zmiany budżetu powiatu, 

- z przyczyn niezależnych od ogłaszającego otwarty konkurs ofert. 

 

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów 

określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne                    

z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 15 %.  

 

 

 



Warunki ubiegania się o udzielenie dotacji: 

 Ofertę realizacji zadania mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, spełniające wymogi formalno prawne zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami.  

 Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik Nr 1           

do rozporządzenia 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 wykonywania 

tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). Wzory dokumentów dostępne na stronie: 

www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl. 

 Formularz oferty należy wypełnić rzetelnie pod względem formalnym  

i merytorycznym.  

 

Termin i warunki realizacji zadania: 
1. Zadania winny być zrealizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem,         

iż szczegółowe terminy wykonywania zadań określone zostaną w umowach. 

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w  ofercie.  

3. Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków 

finansowych w wysokości co najmniej 10 procent finansowej wartości projektu.  

4. W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie 

poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej          

15 procent wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody 

wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent 

zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody 

na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu                

i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy. 

5. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania 

publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu                

do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku 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), w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. 

 

Termin składania ofert: 

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – 

PROMOCJA ZDROWIA 2021”, opatrzona pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego                     

i złożona w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (I piętro, pokój 106),                        

ul. Kościuszki 94, w terminie do dnia 28 stycznia 2021 roku, do godz. 15
30

.  

 

Oferty nie spełniające w/w wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 luty 2021 rok.  

 

Tryb wyboru oferty:  Powołana przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju Komisja Konkursowa 

sprawdza oferty pod względem formalnym oraz opiniuje je, a następnie kieruje do Zarządu 

Powiatu w Biłgoraju, który podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji.  Opinia komisji nie jest 

wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie 

przysługuje. 
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 Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: 

 Zgodność oferty z zakresem zadań publicznych planowanych do realizacji w 2021 

roku w formie wsparcia w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 Gwarancja realizacji zadania, szczególnie poprzez ocenę: rzetelności opisu kolejnych 

działań planowanych przy realizacji zadania, posiadanych zasobów kadrowych                    

i rzeczowych. 

 Adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści             

z niego wynikających poprzez ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego.  

 W stosunku do podmiotów, z którymi Powiat już współpracował przy realizacji zadań, 

przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę uprzednia terminowość realizacji                

i rozliczenia zadań. 

 

  W przypadku podmiotów, które będą składały swoje oferty po raz pierwszy, mile 

widziane są referencje.   

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju informuje, że w roku 2020 zrealizowano 

zadania Powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie ogółem: 4 000 zł, a w 2019 

roku 5 000 zł. 
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