
KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert 

b) Symbol 

524 – Otwarte konkursy ofert w zakresie działalności pożytku publicznego  

c) Wydział/Komórka 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego  
 

d) Opis sprawy 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 

ww. ustawy ogłasza otwarty konkurs ofert.  Działanie to jest także wypełnieniem 

postanowień zawartych w „Rocznym programie współpracy Powiatu Żnińskiego                       

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na dany rok kalendarzowy.  

 

Przeprowadzenie postępowania konkursowego, przekazanie dotacji organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczenie.   

e) Kogo dotyczy 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

f) Wymagane dokumenty 

Formularze: oferty, umowy, sprawozdania końcowego z realizacji zadania muszą być 

zgodne ze wzorem ogłoszonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 

2016 roku - wzory do pobrania na stronie www.znin.pl (zakładka Organizacje 

pozarządowe) lub na www.bip.powiatzninski.pl (zakładka Organizacje pozarządowe), 

dostępne są również w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

 

Ogłoszenie konkursu dostępne jest na stronie www.znin.pl (zakładka Organizacje 

pozarządowe), na www.bip.powiatzninski.pl (zakładka Organizacje pozarządowe), tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju 

Lokalnego.  

  

 Starostwo Powiatowe w Żninie 

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 
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g) Miejsce składania pism 

Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

 

h) Termin i sposób załatwienia 

Zarząd Powiatu w Żninie zamierzając zlecić realizację zadań publicznych               

podmiotom, o których mowa w lit. e) ogłasza otwarty konkurs ofert w drodze uchwały. 

Ogłoszenie wraz z informacjami o warunkach konkursu publikowane jest na stronie 

internetowej www.znin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatzninski.pl 

oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żninie. 

Oferty należy składać w terminie ustalonym w ogłoszeniu. Konkurs ofert ogłaszany jest co 

roku, zwykle na przełomie miesięcy grudzień / styczeń. 

Wykaz podmiotów, zadań wraz z wysokością przyznanego dofinansowania publikowany                        

jest na stronie internetowej www.znin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.bip.powiatzninski.pl oraz zamieszczany na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Żninie. 

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu z wyłonionymi organizacjami 

pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie Powiat Żniński bez zbędnej zwłoki zawiera umowy.  

 

W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana oferent ma prawo złożyć 

zaktualizowany opis poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys realizacji zadania 

do oferty.  

 

Organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie otrzymały dotacji lub znajdują się               

na liście rezerwowej informowane są o tym fakcie pisemnie.  

 

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy. 

 

i) Opłaty 

- brak opłat 

 

j) Podstawa prawna 

 Dział II Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                

i o wolontariacie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu w Żninie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

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

i o wolontariacie na dany rok kalendarzowy, 
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 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert 

i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r., 

 

  art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym. 
 

k) Tryb odwoławczy 

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz jej wysokości podejmuje 

Zarząd Powiatu w Żninie, po zasięgnięciu opinii powołanych w tym celu właściwych 

Komisji Konkursowych.  

Decyzja podejmowana jest w formie uchwały.  

Od decyzji Zarządu Powiatu w Żninie w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu 

Ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.  

Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia 

wyboru lub odrzucenia oferty.  

 

l) Inne informacje 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Ogłoszeniu konkursu stanowiącym 

załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Żninie w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie w danym roku kalendarzowym.  

 

Dla ułatwienia przygotowania oferty zgodnej z wymogami konkursu, formularze oceny 

formalnej i merytorycznej, na podstawie których pracownicy Wydziału Promocji i 

Rozwoju Lokalnego oraz Komisje Konkursowe przeprowadzają weryfikację złożonych 

wniosków, udostępnione są zainteresowanym podmiotom.  

Ww. formularze można pobrać ze strony www.znin.pl (zakładka Organizacje 

pozarządowe) lub na www.bip.powiatzninski.pl (zakładka Organizacje pozarządowe), 

dostępne są również w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

 

Joanna Rynarzewska – inspektor 

III piętro, pokój nr 47, tel. 52 303 11 00 wew. 55, e-mail: j.rynarzewska@znin.pl  

www.bip.powiatzninski.pl  

www.znin.pl  

 

 

Wnioski i formularze: 

Dotyczące wnioskodawcy: 

1. Formularz oferty na realizację zadania publicznego. 

2. Załącznik do oferty nr 1.1 – Harmonogram realizacji zadania publicznego 

3. Załącznik do oferty nr 1.2 – Przewidywana kalkulacja kosztów 
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4. Formularz oświadczenia (dotyczy realizacji zadania, w przypadku otrzymania dotacji                

w mniejszej wysokości niż wnioskowana). 

5. Formularz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogram i kosztorys 

realizacji zadania (korekta zakresu rzeczowego i finansowego zadania wynikająca z 

przyznania dofinansowania w wysokości mniejszej niż wnioskowana przez oferenta). 

6. Formularz umowy na realizację zadania publicznego (umowa sporządzana jest przez 

pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego, następnie przekazywana jest                       

do podpisu podmiotom, którym Zarząd Powiatu w Żninie przyznał dofinansowanie). 

7. Formularz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego. 

 

Do wglądu przez wnioskodawcę: 

 

1. Formularz oceny formalnej oferty. 

2. Formularz oceny merytorycznej oferty. 

 

Formularze do pobrania na stronie www.znin.pl (zakładka Organizacje pozarządowe) lub               

na www.bip.powiatzninski.pl (zakładka Organizacje pozarządowe), dostępne są również                     

w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował: 
  

Zaopiniował: 
  

Zaakceptował: 
  

Zatwierdził: 
  

 

 


