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S T R Z E L E C K I
ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO

Dom Pomocy Spo³ecznej

na podstawie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. nr 96 poz.873)

w Strzelce Opolskie
tel. 4612329, 4613480

og³asza:

z fili¹ w Szymiszowie
tel. 4617736

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarz¹dowych

z fili¹ w Lenicy
tel. 4615253

na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ publicznych:

Dom Pomocy Spo³ecznej w Kad³ubie
tel. 4636337, 4636422, 4636744

I.

e-mail: dpskadlub@go2.pl

Upowszechnianie kultury, sportu i edukacji.

II.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Zawadzkiem
tel. 4622011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm

Przeciwdzia³anie bezrobociu, promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa, zw³aszcza aktywizacja m³odzie¿y bezrobotnej.

III. Bezpieczeñstwo ludnoci cywilnej, ratownictwo i ochrona przeciwpo¿arowa.

Zespó³ Szkó³ w Strzelcach Opolskich

IV. Rehabilitacja i wsparcie spo³eczne osób niepe³nosprawnych oraz przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie i wyrównywanie ich szans w rodo-

tel. 4612225

wisku.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr1

tel. 4612701
e-mail: zsz-strzelceop@oswiata.org.pl

Zespó³ Szkó³ Zawodowych w Zawadzkiem
tel. 4616288, 4616541

Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2004 r. Nr XXVIII/246/04 w
sprawie bud¿etu powiatu strzeleckiego na rok 2005 r.
1)

Formy realizacji zadañ.

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zawadzkiem

wzglêdem merytorycznym jak i finansowym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelce Opolskie

metoda realizacji zadania przyniesie najkorzystniejszy efekt zarówno pod

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Strzelcach Op.

e-mail: pppstrzelce@poczta.onet.pl

przy DPS w Zawadzkiem

2)

Wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadañ.

ne na ten cel na rok 2005 zgodnie z art. 71 Ustawy o finansach publicznych z
26 listopada 1998 r. (Dz.U. 155, poz. 1014 z pón. zm.).
szeniu w przypadku stwierdzenia, i¿ zadanie mo¿na zrealizowaæ ni¿szym
kosztem nak³adów finansowych b¹d w przypadku innych wa¿nych przybud¿etu powiatu na zadania publiczne, a niemo¿liwych do stwierdzenia w

tel. 4620046, 4616049, 4620049
e-mail: ZSS_Zawadzkie@poczta.onet.pl

trakcie og³oszenia otwartego konkursu ofert.
2.3. W przypadkach z pkt. 2.2. zarz¹d powiatu mo¿e wskazaæ na jak¹ pozycjê
przedstawionego w ofercie kosztorysu przeznacza zredukowan¹ kwotê dota-

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

cji.

w Strzelcach Op.
tel. 4612882
e-mail: gimspecj@tlen.pl

3)

Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy DPS
w Kad³ubie

3.3. Dotacja mo¿e zostaæ przyznana jedynie podmiotowi wymienionemu
w Ustawie o po¿ytku publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 2004 r. (Dz.U.

Specjalny Orodek Szkolno-

Nr 96, poz. 873), jeli jego cele statutowe obejmuj¹ dzia³alnoæ w zakresie

Wychowawczy

zadania opisanego w konkursie ofert.

w Lenicy

3.4. Niewykorzystane dotacje nale¿y zwróciæ na rachunek bankowy Staro-

tel. 4615261
e-mail: soswlesnica@poczta.onet.pl

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe
w Górze w. Anny

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki

tel. 4613291-95

Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Strzelcach Opolskich

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Strzelcach Opolskich

Budowlanego w Strzelcach Opolskich
tel. 4639099

Redakcta zastrzega sobie prawo do
skracania tekstów i adiustacji.
Materia³ów nie zamówionych nie
zwraca.
Nie odpowiada za treæ
zamieszczonych reklam i og³oszeñ.

4.1. Zadanie nale¿y zrealizowaæ nie póniej ni¿ do 31 grudnia 2005 r.

tej w umowie.
4.3. Zadanie powinno byæ zrealizowane z najwy¿sz¹ starannoci¹ zgodnie z

Warunki, termin sk³adania ofert oraz tryb ich rozpatrywania.

wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz.1891)

Sekretariat

Starosty

Powiatowy

Rzecznik

tel. +48 77 4639093

i
Konsumentów

Wydzia³ Ruchu Drogowego

i Dróg Powiatowych

wew. 117, 118, 119, 120, 121, 124,
125, 150, 149, 151, 152, 153

Wydzia³

z dopiskiem : Otwarty konkurs ofert na zadanie: Nale¿y wskazaæ tytu³ zadania zgodnie ze sk³adan¹ ofert¹ i z zaznaczeniem nie otwieraæ do dnia 26 kwietnia 2004 r. do godz. 15:30.
5.8. Oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y nades³aæ lub z³o¿yæ w 4 egzemplarzach
5.9. Nades³ane b¹d z³o¿one oferty nie podlegaj¹ zwrotowi.
5.10. Wraz z ofert¹ nale¿y przes³aæ nastêpuj¹ce za³¹czniki (orygina³ lub kopia
potwierdzona za zgodnoæ z orygina³em):
-

aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego (z ostatnich trzech mie-

siêcy),
-

statut podmiotu,
harmonogram realizacji zadania,

-

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2004,

-

ewentualne rekomendacje.

b¹d których realizacja rozpocznie siê przed podpisaniem umowy.
6)

Kryteria stosowane przy wyborze oferty.

6.1. Przy wyborze oferty bêd¹ brane w szczególnoci pod uwagê nastêpuj¹ce
kryteria:
-

zgodnoæ merytoryczna oferty ze wskazaniami zawartymi w og³oszeniu,

-

zgodnoæ oferty z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat

strzelecki,

a

okrelonymi

szczegó³owo

w

Programie

Wspó³pracy

z Organizacjami Pozarz¹dowymi w roku 2005 (Uchwa³a Nr XXVII/243/04
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24 listopada 2004 roku) - dostêpny na
stronie

w w w. p o w i a t s t r z e l e c k i . p l / r e s / s e r w i s y / s t r z e l c e / k o m u n i k a t y /

_029_32663.doc)
-

monta¿ finansowy zadania,

-

posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe adekwatne do proponowanego za-

dania,
-

efekty realizacji zadania i ich mierzalnoæ,

-

dotychczasowe projekty zrealizowane w oparciu o zewnêtrzne ród³a fi-

nansowania,
-

powi¹zanie wyboru grupy docelowej z zadaniami w³asnymi powiatu wska-

zanymi w Ustawie o samorz¹dzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.
U. Nr 91, poz. 578), struktura odbiorców i wyjanienie celowoci jej doboru,

Dodatkowe wymagania i regulacje koñcowe.

5.2. Wzór oferty dostêpny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej

wew. 220

Ul. Jordanowska 2

7.1. Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru zostan¹ podane do pu-

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z

tel. 4621800

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich

blicznej wiadomoci na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

ka 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego

w Strzelcach Opolskich

5.7. Oferty mo¿na przesy³aæ poczt¹ lub sk³adaæ osobicie na adres:

7)

Warunki i termin realizacji zadañ.

dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padzierni-

Powiatowy Urz¹d Pracy

nie przys³uguje od niej odwo³anie.

4)

5.1. Oferty nale¿y przygotowaæ zgodnie ze wzorem okrelonym w Rozporz¹-

Opolskich
tel. 4400313

zawarte w ofercie dzia³ania s¹ niezgodne z zadaniem wytyczonym

dowiadczenie w realizacji zadañ analogicznych.

5)

Epidemiologiczna w Strzelcach

-

-

warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno 

oferent nie jest uprawniony do ubiegania siê o dotacjê,

przed podpisaniem umowy nie s¹ przedmiotem dotacji.

wych up³ywa w terminie 30 dni od daty zakoñczenia realizacji zadania zawar-

Powiatowy Inspektorat Nadzoru

fax 453-74-96

nia finansowania zadania i wyst¹pienia o zwrot dotacji wraz z odsetkami.

4.2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdañ merytorycznych i finanso-

tel. 4614528

tel. 077/453-18-07, 454-18-69,

zakresie programowym, zarz¹d powiatu zastrzega sobie prawo do wstrzyma-

3.7. Koszty poniesione przez oferenta zwi¹zane z zadaniem a poniesione

tel. 4621200, 4621903

Druk: Drukarnia PRO MEDIA

wydatkowanie niegospodarne i nieuzasadnione b¹d samowolne zmiany w

przekazania dotacji.

Komenda Powiatowa Policji
w Strzelcach Opolskich

45-125 Opole, ul. Sk³adowa 4,

ków zawartych w umowie zarówno pod wzglêdem rzeczowym jak i finansowym zadania, np.: wydatkowanie rodków niezgodnie z ich przeznaczeniem,

3.6. W przypadku okrelonym w pkt. 3.5 odsetki bêd¹ naliczane od dnia

tel. 4049903

Wydawca: Starostwo Strzeleckie

do 14 dni po up³ywie terminu realizacji zadania objêtego

Od kwot niewykorzystanych dotacji i nie zwróconych w/w terminie bêd¹
3.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybieñ w stosunku do warun-

Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich

Redaktor Naczelny: Marta Górka

stwa Strzeleckiego
podpisana umow¹.
naliczane odsetki.

tel. 4615473

Redaguje Zespó³.

wiêksz¹ zgodnoæ proponowanego zadania z kryteriami podanymi w pkt.6.
umowie.

zss_kadlub@wodip.opole.pl

zawiera istotne uchybienia wzglêdem wymogów formalnych,

-

5.11. Oferta nie mo¿e dotyczyæ dzia³añ, których realizacja ju¿ siê rozpoczê³a,

Zasady przyznawania dotacji.

3.1. Dotacja zostanie przekazana oferentom, którzy wyka¿¹ w ofercie naj3.2. Dotacja bêdzie przekazana zgodnie z trybem okrelonym w podpisanej

tel. 4636422, 4636744
e-mail: zsskadlub@wp.pl,

zosta³a z³o¿ona po up³ywie wyznaczonego terminu (decyduje data wp³y-

-

47-100 Strzelce Opolskie

czyn zwi¹zanych z koniecznoci¹ pomniejszenia wydatków ponoszonych z

Zespó³ Szkó³ Specjalnych

-

wsparcia zadania.

2.2. Kwota przeznaczona na realizacjê poszczególnych zadañ mo¿e ulec zmniej-

tel. 4613026

5.5. Oferta nie bêdzie bra³a udzia³u w konkursie, jeli:

1.2. W przypadku wyboru ofert, zlecenie realizacji zadañ nast¹pi w formie

2.1. Na realizacjê zadañ przeznacza siê rodki z bud¿etu powiatu przewidzia-

tel. 4613381, 4613901

5.4. Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 26 kwietnia 2004 r.

w konkursie.

1.1. Wykonanie zadania mo¿e mieæ dowoln¹ formê, pod warunkiem, ¿e obrana

e-mail: LICEUMZA@Edu.APPIE.PL

lub w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jor-

danowskiej 2 w pok. 312
5.3. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 25 kwietnia 2004 r. do godziny 15:30.

5.6. Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i

e-mail: zsazawa@interia.pl

tel. 4616430

nikaty/_029_32664.rtf

wu),

Na realizacjê powy¿szych zadañ przeznacza siê 50 000 z³ zgodnie z Uchwa³¹

w Strzelcach Op.

powiatu w dziale NGO www.powiatstrzelecki.pl/res/serwisy/strzelce/komu-

Finansowy

wew. 127, 128, 131, 229, 201, 202, 203

Wydzia³ Geodezji, kartografii, Katastru

Gospodarki

Nieruchomociami

wew. 105, 140, 133, 137

Wy d z i a ³ A rc h i t e k t o n i c z n o
wew. 215, 217, 249

Wydzia³



Budowlany

Organizacyjny

Wew. 206, 207, 213, 204
Zespó³ Kontroli
Wew. 145

Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego

Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych
wew. 219

powiatu strzeleckiego i w dwutygodniku Powiat Strzelecki lub w innej gazecie o zasiêgu powiatowym nie póniej ni¿ do dnia 12 maja 2005 r.
7.2. Oferent, który wygra konkurs zostanie pisemnie powiadomiony o wyniku
konkursu.
7.3. Podmiot otrzymuj¹cy dotacjê zobowi¹zany jest do stosowania Ustawy
Prawo zamówieñ publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz.
177 z pón. zm.)
7.4. Podpisanie umowy nast¹pi we wczeniej uzgodnionym ze stron¹ terminie,
po og³oszeniu wyniku konkursu, nie póniej ni¿ do dnia 19 maja 2005 r.
7.5. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy zarz¹d powiatu mo¿e przeznaczyæ dotacjê na inn¹ wy³onion¹ w drodze konkursu ofertê.
7.6. Szczegó³owych informacji w zakresie interpretacji postanowieñ konkursu
udziela Izabela Spa³ek - Wydzia³ Promocji Powiatu, nr tel. 463 90 90 wew.230

Wydzia³ Edukacji, Kultury,

Kultur y Fizycznej i Turystyki
wew. 221, 222, 223, 228
Wydzia³

Rolnictwa

i Ochrony rodowiska
wew. 132, 224, 225, 226
Wydzia³

Mieniem

Gospodarki
Powiatu

wew. 144,146

Zespó³ ds. Promocji Powiatu

wew. 218, 230

