
UCHWAŁA NR 50/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje   
z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego 

z zakresu kultury w 2021 r. 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. 
2020.920 t.j.) i art. 11 ust. 2, art. 13, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.) oraz 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.2018.2052) Zarząd Powiatu Kłodzkiego postanawia: 

§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na  
realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 r. 

§ 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie jego realizacji. 

§ 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Zarządu 
 
 

Maciej Awiżeń 

 
Wicestarosta 

 
 

Małgorzata Jędrzejewska-
Skrzypczyk 

 
Etatowy Członek Zarządu 

 
 

Piotr Marchewka 

 
Nieetatowy Członek Zarządu 

Powiatu 
 
 

Ryszard Niebieszczański 

 
Nieetatowy Członek Zarządu 

Powiatu 
 
 

Małgorzata Kanecka 
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Załącznik do uchwały Nr 50/2021 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 31 marca 2021 r. 

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie Art. 11, 13, 15 oraz 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.), 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.2018.2052) Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór operatora 
konkursu na mikrodotacje z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego 
z zakresu kultury w 2021 roku.  

1. Cel konkursu:  
Wyłonienie operatora, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia 

konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji. 
2. Zadania priorytetowe do wsparcia mikrodotacjami to: 

a) organizacja na terenie powiatu przedsięwzięć kulturalnych o charakterze regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym, 

b) edukacja kulturalna i artystyczna oraz wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży, 
c) zachowanie i popularyzacja elementów tradycji oraz ludowego dziedzictwa 
d) współorganizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach artystycznych o charakterze nowatorskim, 
e) wspieranie inicjatyw związanych z popularyzacją historii i tradycji ziemi kłodzkiej 
f) promocja regionalnych twórców i zespołów artystycznych. 
g) inicjatywy kulturalne realizowane za pośrednictwem mediów. 

3. Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art.127 ust.1 pkt.1 lit e oraz art. 221 ustawy 
z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.) przeznaczone na realizację 
zadań publicznych wskazanych w pkt 2. 

4. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty na operatora są organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3. Ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057  t.j. ze 
zm.). 

5. Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na 
dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym 
operatora. 

6. Oferowane zadanie będzie realizowane przez operatora w terminie od 1 maja do 31 grudnia 
2021 r., przy czym wydatki ze środków powiatu mogą być ponoszone od daty zawarcia umowy i zgodnie 
z harmonogramem realizacji zadania. 
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7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury wynosi: 5 
000,00 zł (pięć tysięcy złotych).  

8. Zasady przyznawania dotacji:  
a) zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.) oraz ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j.) 

b) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji; dotację na realizację zadania otrzyma 
podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym, 

c) oferent ma obowiązek wykazania własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 10 % kwoty 
przeznaczonej na konkurs dla operatora projektu tj. 5000.00 zł. 
9. Wymogi formalne: 

a) złożenie oferty w podanym terminie i miejscu, 
b) złożenie oferty przez uprawniony podmiot - uczestnikami konkursu mogą być organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

c) złożenie oferty na obowiązującym wzorze, uczestnicy konkursu składają oferty na formularzu 
zgodnie z Rozporządzeniem 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.2018.2052), 

d) złożenie oferty podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie 
z dokumentami określającymi sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami, a w przypadku ich braku 
wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta. 
10. Miejsce i termin składania ofert (liczy się data wpływu do urzędu): 

a) oferty należy składać za pośrednictwem poczty, przez EPUAP lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta 
pok. nr 8 w Starostwie Powiatowym, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, w terminie od 8 kwietnia do 
28 kwietnia 2021 r., 

b) decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, 
c) nie będą przyjmowane oferty przesłane mailem. 

11. Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert, będzie należało:  
a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym: 

·regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu, 
·regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty na 

mikrodotacje, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 

·wzorów dokumentów wykorzystywanych przy realizacji konkursu na mikrodotacje, w tym 
oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji mikrodotacji, 

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla podmiotów uprawnionych, zgodnie 
z ustawą w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję: 
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·ogłoszenie konkursu, 
·zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów, 
·podpisanie umów na realizację projektów, 
·wypłata mikrodotacji na realizację projektów w terminie 14 dnia od daty zawarcia umowy 

z realizatorem, 
·monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów, rozliczenie realizacji projektów, 

c) rozliczenie realizacji całości zadania, 
d) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert 

w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji. 
12. Wysokość dotacji dla realizatorów projektu nie może być niższa niż 500,00 zł 

(pięćset złotych). Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana 
w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może przyjąć zmniejszenie kosztorysu zadania lub 
wycofać swoją ofertę. 

13. W ramach mikrodotacji dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego 
(finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków 
i świadczeń wolontariuszy). 

14. Realizatorami projektów w ramach konkursu na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe 
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa 
mieści się w obszarze wyżej wskazanych zadań publicznych. 

15. Projekty wyłonione przez operatora mogą być realizowane najpóźniej do dnia  
31 grudnia 2021 r.  

16. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania zostaną określone 
w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Kłodzkim a operatorem. 

17. Operator oraz realizatorzy projektów zobowiązani są do stosowania Ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. ze zm.), w sytuacji gromadzenia 
danych związanych z konkursem. 

18. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego: 
1) Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do 

zawarcia pisemnej umowy z oferentem. 
2) Oferent przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego 

w Kłodzku przy ul. Okrzei 1: 
a.aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny 

właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta (za aktualny uznaje się odpis 
zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) oraz statut, 

b.w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż 
wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru należy dołączyć dokument potwierdzający 
upoważnienie do działania w imieniu oferenta, na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa. 
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3) Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osoby upoważnione. 

4) Dodatkowo oferta musi zawierać zasady i tryb przeprowadzania konkursu na realizatorów projektu, 
w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych 
przez nich projektów. W celu otrzymania dodatkowych punktów przy ocenie merytorycznej oferty, 
operator powinien dołączyć dokumentację potwierdzającą dotychczasowe doświadczenie oferenta 
w realizacji podobnych zadań. 

5) Po zakończeniu zadania zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania 
z wykonania zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 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.2018.2052). Do sprawozdania należy dołączyć kopie umów 
z realizatorami zadań oraz potwierdzenia przelewu środków zgodnie z umową. 
19. Kryteria i tryb wyboru oferty: 

a) złożone oferty będą sprawdzane pod względem formalnym przez Wydział Rozwoju, Promocji 
i Kultury, a następnie przekazane Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, 

b) Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert spełniających wymogi formalne i przedstawi 
Zarządowi Powiatu Kłodzkiego ofertę, której rekomenduje udzielenie dotacji. 
20. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu, czy: 

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony, 
b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie, 
c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym 

w ogłoszeniu o konkursie, 
d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym 

w ogłoszeniu o konkursie, 
e) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty, 
f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składnia oświadczeń woli zgodnie 

z odpisem z właściwego rejestru lub statutu, 
g) oferta zawiera wymagane załączniki, 
h) w ofercie przedstawiono szczegółowy kosztorys zadania spójny z rzeczowym harmonogramem, 

kalkulacja przewidywanych kosztów jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym 
i) oferent wykazał finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 10% kwoty przeznaczonej na 

konkurs dla operatora projektu. 
21. Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert: 

a) kalkulacja kosztów realizacji zadania, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty, 
b) rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych w ubiegłych latach dotacji, 
c) praca społeczna członków / zaangażowanie wolontariuszy, 
d) udział własnych środków finansowych, 
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e) dotychczasowe doświadczenie oferenta, 
f) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom powiatu, 
g) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przez które zadanie będzie realizowane, 
h) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu kłodzkiego. 

Kryteria merytoryczne oceniane są w skali 1-5. Wymagana minimalna liczba punktów 
uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punktów 
możliwych do uzyskania. 

22. Decyzję o wyborze oferty ostatecznie podejmuje Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
w formie uchwały. Wyniki zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, w BIP oraz na stronie internetowej powiatu po 
zakończeniu procedury konkursowej. 

23. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 maja 2021 r. 
Maciej Awiżeń 

Starosta Kłodzki 
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