
         
 
 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
 
 
na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, kultury fizycznej i sportu , ekologii i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy 
społecznej, określonych w uchwale Rady Powiatu w Kłobucku Nr 143/XII/2008 
z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2009. 
 
Starosta  Kłobucki na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003 r. Nr 96, 
poz.873 z póź . zm ./. 
 

zaprasza 
 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 oraz w art. 11 
ust.3  wyżej wymienionej ustawy do  uczestniczenia w otwartym konkursie ofert 
na  realizację zadań publicznych. 
 
 
I . Konkurs obejmuje następujące zadania : 
 
1. W dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa  narodowego: 
    
   -  wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych mających szczególne znaczenie 
     dla tradycji narodowej , rozwoju i promocji powiatu kłobuckiego oraz 
     służących upowszechnianiu  kultury, sztuki i rodzimej tradycji / obchody       
     rocznic i świąt państwowych /. 
 
2. W dziedzinie kultury fizycznej i sportu : 
 
- organizowanie przedsięwzięć sportowych o charakterze ponadlokalnym: 

zawodów , imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych dla  dzieci , 
młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa powiatu kłobuckiego. 

 
 
3.  W dziedzinie  ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego : 
 

 -  wspieranie konkursów  i akcji  służących poszerzaniu i  pogłębianiu wiedzy       



  
  oraz rozwijaniu zainteresowań  dzieci i młodzieży w  dziedzinie ekologii i    
   ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
 

4. W dziedzinie promocji  zdrowia  i zdrowego stylu życia : 
 
- wspieranie działań mających na celu promocję ochrony zdrowia i 

zdrowego stylu życia oraz działań profilaktycznych w zakresie edukacji 
zdrowotnej. 

 
 5. Wspieranie działań na rzecz pomocy  społecznej uwzględniające: 
 

a/  działania wspierające i ochronne na rzecz dzieci , młodzieży i rodzin    
     wywodzących się ze środowiska marginesu społecznego i rodzin    
     patologicznych/ prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej czy   
     świetlicy środowiskowej /, 
b/  działania mające na celu aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych. 

 
  

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację  zadań opisanych w    
     części I wynosi : 
 
     Ad 1.  30.000 zł. 
 
     Ad 2.  35.000 zł. 
 
     Ad 3.    3. 000 zł. 
 
     Ad 4.    1. 000 zł. 
  
     Ad 5.  25.000 zł.  
 
          
 
III. Zasady przyznawania dotacji, termin, tryb i kryteria stosowane przy      
       wyborze najkorzystniejszej oferty zostały określone w uchwale Nr  309           
       /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie     
       zatwierdzenia  Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań     
       publicznych w  2009 r. oraz w  Zarządzeniu Nr 1/2009 z dnia 9 stycznia    
       2009 r. Starosty  Kłobuckiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej    
       oraz  zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji . 
       Treść uchwały i Zarządzenia  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji    
       Publicznej  Starostwa  Powiatowego : HTUwww.bip.klobuck.pl UTH oraz w Wydziale     



       Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia  Starostwa Powiatowego w    
       Kłobucku,  ul. Skorupki 46 / budynek dawnego internatu przy Zespole    
       Szkół   Nr 3, pok.200 /. 
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania: 

 
       Zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,     
       kultury fizycznej i sportu ,ekologii  i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,     
       ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia oraz  pomocy   społecznej         
       zostały przewidziane do realizacji  w  terminie od 2 marca do 21 grudnia      
       2009 roku na warunkach określonych w umowie , zawieranej po     
       rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 1 do   
       rozporządzenia Ministra , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia     
      2005 r. 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). 
        

  
   V.  Termin składania ofert : 
 
        Oferty  należy składać na formularzu , którego wzór stanowi załącznik Nr 1     
        do  rozporządzenia  Ministra, o którym mowa w  punkcie IV w Kancelarii     
        Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Rynek im. Jana  Pawła II 13 , w      
        terminie do dnia 13 lutego 2008 roku , do godz.15.00. 
 
  VI.  Termin i miejsce rozpatrzenia ofert :  
 
       Oferty na realizację zadań publicznych będą rozpatrzone w siedzibie   
        Starostwa Powiatowego w Kłobucku przez Komisję  Konkursową     

     powołaną  przez Starostę Kłobuckiego w terminie do 7 dni od daty   
     kończącej składanie ofert na konkurs. 
 

 VII. Kryteria  stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty określone      
          są w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert oraz Regulaminie     
         Pracy Komisji. 

 
     Powyższe regulaminy  znajduje się na stronie Biuletynu Informacji      
     Publicznej  HTUwww.bip.klobuck.plUTH oraz w  Wydziale Edukacji , Kultury,     
     Kultury Fizycznej i Zdrowia ,ul. Skorupki 46 /II piętro internatu przy        
     Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku , pok.. 200 /. 
 

             
 



VIII. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez; podanie do publicznej    
        wiadomości w lokalnym wydaniu „ Dziennika Zachodniego „   
        wywieszenie na tablicy  ogłoszeń oraz na stronie internetowej:    
        www.bip.klobuck.pl 

 
IX.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w   
        roku 2008 zadaniach publicznych w ramach otwartego konkursu ofert     
        i związanych z nimi kosztami: 
 
      dział : Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  -    25.000 zł.          

 
      dział : Kultura Fizyczna i Sport                                  -    30.000 zł.  

 
      dział : Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego  - 3.000 zł.  
       
      dział ; Oświata i  Wychowanie                                   -      1.000 zł. 
       
      dział : Pomoc  społeczna                                            -    21.000  zł. 
 
 
X. Starosta Kłobucki zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w     
     całości lub w części , przedłużenia terminu składania ofert, zmiany     
     terminu  otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. 
 
XI. Dodatkowych informacji  w sprawie konkursu udziela : 
      Urszula Kotowicz- Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury    
      Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku, tel. 310 06 43. 


