
Uchwala Nr 305/2020 

Zarz4du Powiatu w Pultusku 

z dnia 	. lipca 2020 r. 

w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjv w 2020 r. zadania publicznego 
powiatu pultuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki 
po2ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 32 ust. 1 i art.33 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 920) — 
Zarzad Powiatu w Pultusku uchwala, co nastcpuje: 

§1 

1. Oglasza sic otwarty konkurs ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego powiatu 
pultuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej. 

2. Trek ogloszenia stanowi zalacznik do uchwaly. 

§2 

Ogloszenie o konkursie, o ktOrym mowa w § 1 zostanie zamieszczone na stronie internetowej 
www.powiatpultuski.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pultusku 
oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pultusku na tablicy ogloszen. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza sic Starokie Pultuskiemu. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Podpisy czionko Zarzgdu Powiatu: 

1. Jan Zalewski 	 

2. Beata Jo2wiak 

3. Halina Zofia Banach 	 Q1W-t 

4. Emilia Agata Gasecka. 

5. Zbigniew Ksic2yk 	 .0eAk 	 

Dyrektor 
Wydzia 	dzania Kryz)sowego 

• Roberi Dynak 



Zalqcznik do uchwaly Nr 	/2020 Zarzqdu 

Powiatu w Pultusku z dnia 9 lipca 2020 r. 

ZARZ4D POWIATU W PULTUSKU 

OGLASZA 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJF ZADANIA PUBLICZNEGO 

Z ZAKRESU PROMOCJI KULTURY, FOLKLORU ZIEMI PULTUSKIEJ W 2020 R. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnaci 

poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 6 ust. 5 Programu 

wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi stanowiqcego zalqcznik do 

uchwaly Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 30 paZdziernika 2019 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu wspolpracy Powiatu Pultuskiego z organizacjami pozarzqdowymi 

i innymi uprawnionymi podmiotami, o ktOrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o dzialalno§ci pozytku i o wolontariacie na rok 2020" Zarzqd Powiatu 

w Pultusku oglasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych z zakresu 

PROMOCJI KULTURY, FOLKLORU ZIEMI PULTUSKIEJ W 2020 R. 

I. Rodzaj zadania objytego konkursem: 

Aktywizacja spoleczno§ci lokalnej w celu promocji kultury i folkloru ziemi pultuskiej 

Zorganizowanie warsztatow z rekodziela artystycznego upowszechniajqcych tradycje folkloru 

ziemi pultuskiej, w tym Puszczy Bialej. 

II. Wysokoie §rodkow publicznych przeznaczonych na realizacje zadania w 2020 roku 

wynosi 10.000,00 zlotych ( slownie: dziesige tysiecy zlotych ) 

III. Zasady przyznawania dotacji. 

1. Zasady wnioskowania i przyznawania dotacji na realizacjc zadania okre§lajq przepisy: 

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki poZytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 
869 ze an.), 

3) rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do Spraw Pozytku Publicznego z dnia 
24 pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzorow ofert i ramowych wzorow um6w 



dotyczwych realizacji zadan publicznych oraz wzorow sprawozdan z wykonania tych 
zadan ( Dz.U. poz. 2057 ). 

2. Podmiotami uprawnionymi do zlozenia oferty sq organizacje pozarzqdowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoki po2ytku publicznego i o wolontariacie, 
prowadzqce dzialalnoge na terenie powiatu pultuskiego, posiadajqce odpowiednie 
dogwiadczenie i przygotowanie w zakresie objctym konkursem oraz dajqce gwarancjc 
pomy§lnej realizacji zadania. 

3. Po dokonaniu wyboru oferty, realizacja zadania nastqpi w trybie powierzenia wykonania 
zadania. 

4. Wysokogo przyznanej dotacji mote bye ni2sza ni2 wnioskowana w ofercie. 

5. Rozpatrywane 1:04 wykcznie oferty kompletne i prawidlowe, zlo2one wedlug 
obowiqzujqcego wzoru okreglonego w Rozporzqdzeniu Przewodniczqcego Komitetu do 
Spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzorow ofert 
i ramowych wzorow umow, dotyczqcych realizacji zadan publicznych oraz wzorow 
sprawozdari z wykonania tych zadari, w terminie okreglonym w niniejszym ogloszeniu 
konkursowym. 

6. Dodatkowo do oferty na1e2y zalqczye: 

1) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji, 

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu skladajqcego ofertc ni2 
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wia§ciwego rejestru — dokument 
potwierdzajqcy upowa±nienie do dzialania w imieniu oferenta, 

3) ewentualne rekomendacje i opinie udzielone przez inne podmioty, 

4) oferty mom. skladaa organizacje, ktrirych statut przewiduje prowadzenie takiej 
dzialalno§ci, jak zadanie okreglone w konkursie, 

7. Odrzuceniu podlegajq oferty: 

1) the spelniahce wymogow, o ktorych mowa w ust. 5, 

2) the spelniajqce warunkriw okreglonych dla danego rodzaju zadania, 

3) the pochodzqce od podmiotriw, o ktrirych mowa w ust. 2, 

4) zlozone po terminie, o ktrirym mowa w czegci V niniejszego zalqcznika. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1.Termin realizacji zadania objetego konkursem ustala sic od dnia podpisania umowy do dnia 
20 listopada 2020 r. 

2.Zadanie musi bye realizowane na terenie powiatu pultuskiego. 

3.Zarzqd Powiatu Pultuskiego udzielajqc dotacji celowej zawiera umowe z organizacjq 
pozarzqdowq, ktrira okre§la w szczegolno§ci: 



1) wysokok dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na ktorego realizacjc 
sq przekazane §rodki dotacji; 

2) termin wykorzystania dotacji, nie dfuZszy ni2 do dnia 20 listopada 2020 r. 

3) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej czeki 
dotacji celowej. 

4.Wszystkie dokumenty ksiegowe muszq zostae wystawione i zaplacone do dnia zakonczenia 
zadania. 

5.Przyznane §rodki finansowe muszq bye wydatkowane zgodnie ze zaktualizowanym 
kosztorysem, zloZonym przed podpisaniem umowy. 

6.Podmioty wybrane w konkursie sq zobowiqzane do prowadzenia wyodrebnionej 
dokumentacji finansowo-ksiegowej i ewidencji ksiegowej zadania publicznego, zgodnie 
z zasadami wynikajqcymi z ustawy z dania 29 wrzegnia 1994r. o rachunkowoki 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoki 
po2ytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

1. Po uplywie terminu skladania wnioskow, Zarzqd Powiatu w Pultusku powoluje Komisje 
Konkursowq. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zloZonych wnioskow. 
Kryteria merytoryczne przedstawia tabela. 

Kryteria 	merytoryczne Maksymalna 
liczba punktow 

1)dotychczasowe 	dokonania 	i 	dogwiadczenie 	Oferenta 
w realizacji ogloszonego zadania, 

10 

2)profesjonalizm 	przygotowania 	oferty, 	w 	tym 	szczegolowoge 
i przejrzystoge wniosku. 

10 

3)racjonalnoge 	budzetu, 	analiza planowanych 	kosztow 	zadania 

30 
w odniesieniu do zalo2eil programowych ( uzasadnienie do wysokoki 

i rodzajow kosztOw), 

4)warto§e merytoryczna i artystyczna zadania, w tym ocena wartoki 
zadania pod wzgledem realizacji celow ogloszenia konkursowego, 
dobor i dorobek artystyczny tworcow i wykonawcow, atrakcyjnos'c' 
programu. 

20 

5)ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadan publicznych, 
w przypadku Oferentow, kt6rzy w latach poprzednich realizowali 
zlecone zadania publiczne, biorqc pod uwage rzetelno§a i terminowok 
oraz sposob rozliczenia otrzymanych na ten cel grodkow. 

30  

OGOLEM PUNKTOW 100 



3. Kryteria wyboru oferty: 

Komisj a Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert; 

1) oceni mo2liwok realizacji zadania przez oferenta, 

2) oceni przedstawionq kalkulacje kosztow zadania, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania, 

3) oceni proponowanq jakok wykonania zadania i kwalifikacje osob, przy udziale ktorych 
oferent bedzie realizowae zadanie, 

4) uwzgledni planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym gwiadczenia 
wolontariuszy i prace spolecznq czlonkow, 

4. Decyzjc o wyborze podmiotow, ktOre uzyskajq dotacje oraz o wysokoki dotacji podejmuje 
Zarzqd Powiatu w Pultusku w formie uchwaly. 

5. WybOr oferty nastqpi w terminie do 21 dni od uplywu daty terminu skladania ofert. 

VI. Termin skladania ofert. 

Oferty nalezy skladae w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godziny. 1500  w Starostwie 
Powiatowym w Pultusku w Kancelarii z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na 
realizacje zadania publicznego z zakresu promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej" 

VII. Zrealizowane przez Zarz4d Powiatu w Pultusku zadania tego samego rodzaju oraz 
wysokoie irodkow publicznych przeznaczonych na ich realizacje w 2019 i 2020 r. 

W 2019 i 2020 roku nie realizowano w ramach konkursu ofert realizacji zadan publicznych 
z zakresu promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej . 

Dodatkowych informacji dotyczqcych konkursu udziela: 

- Zbigniew Matusiak tel. 23/3067185 lub e.mail: z.matusiakpowiatpultuski.pl   

VIII. Przetwarzanie danych osobowych oraz °sob zaangaiowanych w realizacje 
zadania. 

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, UODO i UODO2 oraz 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego, ktore chroniq prawa ()sob, ktorych 
dane osobowe zostanq przetwarzane. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentow oraz osOb zaangazowanych 
w realizacje zadania, Oferent zobowiqzany jest posiadae zgodc tych ()sob na przetwarzanie 
ich danych, ktora zawiera w szczegolnoki zgode na udostepnianie ich danych do celow 
monitoringu, kontroli w ramach realizowanego zadania oraz przeprowadz nych na zlecenie 
Powiatu ewaluacji. 

Klauzula informacyjna dotyczqca RODO w zalqczeniu. 

Dyrektor 
'aiu r arz*Izania Kryz)sowego 

r Robert Dynak 



Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogolnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 2e: 

1) administratorem Paristwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Puftusku, adres: ul. 

Marii Sktodowskiej-Curie 11, 06-100 Puftusk; 

2) administrator wyznaczyt lnspektora Ochrony Danych, z ktorym mogq sic Paristwo kontaktowae w 

sprawach przetwarzania Paristwa danych osobowych za pogrednictwem poczty elektronicznej: 

iod@powiatpultuski.p1; 

3) administrator bqdzie przetwarzat Patistwa dane osobowe w celu zwiqzanych z oszacowaniem 

wartoki zamowienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacjq umowy owspolpracy na podstawie. 

Dane osobowe sq przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbgdne w celu wykonania umowy, ktorej strong jest osoba, kt6rej done dotyczq, lub do podjecia 

dziatati na 2qdanie osoby, kt6rej done dotyczq, przed zawarciem umowy; 

4) administrator przetwarza jedynie Paristwa done kontaktowe; 

5) dane osobowe mogq bye udostcpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow 

prawa, a takie na rzecz podmiot6w, z ktorymi administrator zawart umowg w zwiqzku z realizacjq 

ustug na rzecz administratora (np. laboratorium zewnctrznym, kancelariq prawnq, dostawcq 

oprogramowania, zewngtrznym audytorem, zleceniobiorcq gwiadczqcym ustugg z zakresu ochrony 

danych osobowych); 

6) administrator nie zamierza przekazywae Paristwa danych osobowych do patistwa trzeciego lub 

organizacji miedzynarodowej; 

7) majq Patistwo prawn uzyskae kopig swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO informujemy, te: 

1) Paristwa dane osobowe bcclq przechowywane do momentu uplywu okresu przedawnienia 

wynikajqcego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przystuguje Paristwu prawo dostcpu do treSci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a takie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) dane osobowe zostaty pozyskane z publicznie dostqpnego irodta, tj. z Internetu; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu o Paristwa done 

osobowe. 
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