
Załącznik
do uchwały Nr 260/571/23

Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 9 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2023

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) w związku 
z uchwałą Nr XLVI/300/22 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 
października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 
Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 
2023.

I. Rodzaje zadań i wysokość przeznaczonych środków publicznych:

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z 
budżetu powiatu to kwota 250.000 zł.

2. Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań 
publicznych zgodnych z priorytetami opisanymi w rocznym Programie 
współpracy Powiatu Dzierżoniowskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
W konkursie zostaną wyłonione i dofinansowane oferty na realizację 
zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego o charakterze 
ponadgminnym na rok 2023 w zakresie:

1) kultura fizyczna i sport – 135.000 zł

a) organizacja imprez sportowych o randze mistrzostw Powiatu w różnych 
dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych;

b) organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży 
reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i 
międzynarodowych;

c) organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym, promujących 
Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia.

2) turystyka i krajoznawstwo – 9.000 zł

a) wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju i promocji turystyki w 
Powiecie;

b) organizacja imprez rekreacyjno-turystycznych w Powiecie.



3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 
55.000 zł

a) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Powiatu;

b) przygotowanie i druk niskonakładowych wydawnictw literackich i 
artystycznych;

c) organizacja na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia 
walki o niepodległość kraju oraz obchodów rocznic i świąt państwowych, 
związanych z historią kraju i historią Powiatu;

d) wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną 
tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Powiatu;

e) wspieranie edukacji kulturalnej mieszkańców Powiatu.

4) ochrona i promocja zdrowia – 15.000 zł

a) edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia, skierowana do 
wszystkich mieszkańców Powiatu; 

b) promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności Powiatu.

5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 
30.000 zł

a) wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, 
rehabilitacyjno-ruchowych i pomocowych;

b) organizowanie działań służących integracji osób starszych, 
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym 
środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i 
integracyjnych.

6) ratownictwo i ochrona ludności – 3.000 zł

a) organizacja mistrzostw, zawodów w zakresie ratownictwa medycznego w 
Powiecie;

b) organizowanie zawodów, konkursów, turniejów i innych przedsięwzięć o 
tematyce przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz dotyczącej innych 
zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

7) promocja i organizacja wolontariatu – 3.000 zł

a) wspieranie wolontariatu w Powiecie;

b) podejmowanie działań na rzecz promocji wolontariatu na terenie Powiatu.

II. Zasady przyznawania dotacji, tryb i kryteria wyboru ofert:

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz w uchwale Nr 260/570/23 z dnia 9 
stycznia 2023 r. Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie 



zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu 
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert.

2. Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
które realizują zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające 
zakresowi działań Powiatu Dzierżoniowskiego.

3. Powiat Dzierżoniowski wspiera zadania, a nie działalność całoroczną 
organizacji.

4. Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego w oparciu o 
opinie Komisji konkursowej. Ocena ofert odbywać się będzie w oparciu o 
karty oceny formalnej i merytorycznej, stanowiące załączniki do ww. 
Regulaminu oraz postanowień niniejszego ogłoszenia.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z 
przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

6. Oferent zobowiązany jest do wykazania wkładu własnego finansowego. 
Za środki własne nie uznaje się wkładu rzeczowego. W przypadku 
wykazywania wkładu rzeczowego należy go ująć wyłącznie w części 
opisowej zadania, bez ujmowania w zestawieniu kosztów realizacji 
zadania.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, do której należy 
dołączyć:
1) zaktualizowany plan i harmonogram działań oraz zaktualizowane 

zestawienie kosztów realizacji zadania;
2) informację pisemną, zawierającą numer rachunku bankowego, na 

który zostanie przekazana dotacja;
3) informację, kto z przedstawionych w ofercie osób będzie podpisywał 

umowę, a także numery PESEL tych osób;
4) pełnomocnictwo Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli w 

jego imieniu, wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów 
terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

III. Termin, miejsce składania ofert  i termin wyboru ofert:

1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi 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 wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2057).

2. W ofercie realizacji zadania publicznego należy wypełnić pkt III.6 
„Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania 
publicznego”.



3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Starostwie Powiatowym 
w Dzierżoniowie, przy ul. Rynek 27, Biuro podawcze, pok. nr 1 lub 
przesyłką listową na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 
27, 58-200 Dzierżoniów w terminie (o zachowaniu terminu decyduje data 
wpływu do Starostwa):

1) do godz. 15.00 dnia 31.01.2023 r. w zakresie:

• kultury fizycznej i sportu,

2)  do godz. 15.00 dnia 20.02.2023 r. w zakresie:

• turystyki i krajoznawstwa,

• kultury, sztuki,

• ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3) do godz. 15.00 dnia 14.03.2023 r. w zakresie:

• ochrony i promocji zdrowia,

• działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,

• promocji i organizacji wolontariatu.

4. Oferty przesłane faksem bądź złożone drogą elektroniczną nie będą 
przyjmowane.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia dwóch ofert przez jeden podmiot w 
danym obszarze. 

6. Organizacja składająca kilka ofert w konkursie obowiązana jest złożyć 
każdą ofertę w oddzielnej kopercie.

7. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu 
organizacji (w przypadku braku pieczęci należy podać pełnioną funkcję).  

8. Oferent składający ofertę, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania 
Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 
Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert.

9. Komisja konkursowa dokonuje wyboru ofert w terminie do trzech tygodni 
od daty wyznaczonej na ich złożenie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Wspierane zadanie można realizować do 10 grudnia 2023 r.

2. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania zostaną określone we 
właściwej umowie.

3. Rozpoczęcie zadania może nastąpić przed podpisaniem umowy w ramach 



wkładu własnego.

4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi 
pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów 
realizacji zadania z następującymi zastrzeżeniami:

1) jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania 
zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi 
określonemu w umowie to uznaje się go za zgodny z umową 
wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej 
niż 25%,

2) wszelkie przesunięcia kosztów przedstawionych w umowie 
powyżej 25% wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy w 
formie aneksu do umowy, na pisemny wniosek Zleceniobiorcy.

5. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia podpisania umowy.

6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z 
zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w 
sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami 
określonymi w ofercie oraz umowie.

7. Organizacja, która otrzyma dotację, będzie zobowiązana do 
informowania, iż zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych 
z Powiatu Dzierżoniowskiego. Informacja na ten temat powinna znaleźć 
się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, 
ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego 
zadania publicznego. Będzie również zobowiązana do umieszczania logo 
Powiatu oraz informacji o współfinansowaniu zadania ze środków Powiatu 
na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, 
informacyjnych itp.

8. Oferent ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczone na 
stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i 
Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-
CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne 
przepisy prawa, regulujące wprowadzone na terenie RP obostrzenia 
sanitarne.

9. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 
maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym (Dz. U. z 2023 poz. 31) w szczególności art. 21 o treści: 
„przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem 
osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, 
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy 
lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do 
uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone



w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.

10. Oferent ma obowiązek przestrzegania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych).

11. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za 
uwzględnienie wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy  dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

V. Informacja o zrealizowanych w roku 2021 i 2022 zadaniach 
publicznych:

Powiat Dzierżoniowski na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, objętych niniejszym 
konkursem, przeznaczył z budżetu nw. środki finansowe:

1) w roku 2021 w wysokości 200.000 zł w zakresie:

a) kultura fizyczna i sport – 90.000 zł,

b) turystyka i krajoznawstwo – 10.000 zł,

c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 
60.000 zł,

d) ochrona i promocja zdrowia – 10.000 zł,

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 25.000 
zł,

f) ratownictwo i ochrona ludności – 3.000 zł,

g) promocja i organizacja wolontariatu – 2.000 zł.

2) w roku 2022 w wysokości 250.000 zł w zakresie:

a) kultura fizyczna i sport – 135.000 zł,

b) turystyka i krajoznawstwo – 12.000 zł,

c) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 
42.000 zł,

d) ochrona i promocja zdrowia – 15.000 zł,

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych – 35.000 
zł,



f) ratownictwo i ochrona ludności – 6.000 zł,

g) promocja i organizacja wolontariatu – 5.000 zł.

VI. Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego zastrzega sobie prawo do:

• odwołania konkursu ofert w całości lub części,

• przedłużenia terminu składania ofert

Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Wydziale Bezpieczeństwa i 
Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27, 
nr tel. 74 832 52 29 lub 74 832 52 28,
e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl.

VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych 
osobowych w ramach otwartych konkursów ofert.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1 z późn. zm.), 
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są: Powiat 
Dzierżoniowski, Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego, Starosta 
Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w 
Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: 
starostwo@pow.dzierzoniow.pl);

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 
kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe: 
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-
mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 
otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w 
przypadku udzielenia Pani/Panu realizacji zadania publicznego, dane 
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane operatorowi pocztowemu 
w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłek, których Pani/Pan będzie 
adresatem oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub 
informatyczne na rzecz współadministratorów danych, a także innym 
uprawnionym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach 
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archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania 
Pani/Pana danych osobowych wynosi co najmniej 5 lat od zakończenia 
konkursu, natomiast umowa będzie przechowywana przez co najmniej 10 
lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym umowa 
została wykonana; okres przechowywania danych wynika z 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;

6) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w konkursie ofert;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany;

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej;

9) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania* Pani/Pana danych 
osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 
danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO;

c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku otwartego 
konkursu ofert.

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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