ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań Powiatu
Braniewskiego na 2010 rok
I. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
II. Rodzaj zadania wraz z wysokością wsparcia finansowego
realizację:

przeznaczonego na jego

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w tym:
1) Działania edukacyjne, wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi: rozwój
twórczego myślenia, kształtowanie postaw zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie
uzależnieniom – kwota dotacji: 3 000 zł.
2) Działania edukacyjne i wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży między innymi:
kształtowanie postaw patriotycznych, działania wpływające rozwój świadomości
ekologicznej poprzez organizowanie imprez okolicznościowych – kwota dotacji:7 000 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:
1) Integracja mniejszości narodowych Powiatu Braniewskiego – kwota dotacji:2 000 zł.
2) Realizacja lokalnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych,
festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, wystaw – kwota dotacji: 12 000 zł.
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:
1) Krzewienie kultury fizycznej w śród dzieci i młodzieży szkolnej – kwota dotacji: 10 000 zł.
2) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 4 000 zł.
3) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota dotacji: 4 000 zł.
4) Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – kwota dotacji: 10 000 zł.
Pomoc Społeczna w tym:
Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej – kwota dotacji: 8 000 zł.
Zadania w zakresie administracji publicznej w tym:
Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,
w tym, w szczególności działania ukierunkowane na pozyskanie środków pozabudżetowych –
kwota dotacji: 25 200 zł.
III. Rada Powiatu Braniewskiego przeznacza ogólną kwotę: 85 200 zł. na dofinansowanie w/w
zadań.
IV. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku
publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym
i o wolontariacie
V. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 8.03.2010 roku
właściwej dokumentacji:

1. Oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
1.1. Do zadania z zakresu pomocy społecznej mają zastosowanie przepisy o pomocy
społecznej obowiązuje oferta zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu
uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427).
2. Kopii aktualnego statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.
3. Wypisu z KRS lub innej ewidencji.
4. Sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok poprzedni.
Oferty wraz z załącznikami, w zamkniętych kopertach z napisem: "Otwarty konkurs ofert” –
z podaniem nazwy zadania, zawartej w ogłoszeniu o konkursie - należy złożyć w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo lub przesłać pocztą.
Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzór oferty dostępne są na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Braniewie: www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje
pozarządowe” – „Współpraca Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi”.
Dodatkowe informacje można także uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie pod numerem telefonu (0-55) 644 02 37 lub (0-55)
644 02 40.
VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz ogólne warunki realizacji zadania
publicznego zawarte są w Programie Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
VII. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu
umowy.

