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Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 

Zarząd Powiatu Grodziskiego 
ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego 

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2022. 

Ogłoszenie kierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanych dalej „podmiotami". 
Podstawą zlecenia realizacji zadania jest: 
art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwała Nr 305/XXXVII/21 
Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
na 2022 r. 

1. Rodzaj zadania. 
Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych, ich rodziców i nauczycieli w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach. 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 
Na realizacje zadania przeznacza się kwote 18.000 zł. 

3. Zasady przyznawania dotacji. 
Realizacja zadania publicznego musi odbywać się zgodnie z celami zapisanymi w statucie 
organizacji, dotacja jest przyznawana na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego. 
Przyznane środki winny zostać wykorzystane zgodnie z celem. Warunkiem przyznania dotacji 
jest złożenie kompletnej oferty oraz podanie w niej rzetelnych danych. 

Podmiot ubiegający się o dotację powinien: 
1) posiadać doświadczenie w organizacji podobnych działań, 
2) posiadać przygotowaną, odpowiednią kadrę szkoleniową umożliwiającą realizację zadania. 
Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności 
podmiotu ubiegającego się o dotację. 
Udzielenie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Grodziskim, 
a podmiotem ubiegającym się o dotację. 

4. Termin i warunki realizacji zadania. 
Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowv do dnia 31.12.2022 roku. 
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Warunki realizacji zadania. 
Działania przewidziane do realizacji w ramach zadania publicznego w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: 
1) przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży ponadpodstawowej dotyczących: 

nabywania umiejętności społecznych, wiedzy o fazach powstawania złości 

i samokontroli oraz mechanizmów uzależnień i sposobów radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych; 

2) zorganizowanie spotkań dla rodziców i nauczycieli obejmujących tematykę: warsztat 
poprawnej komunikacji, techniki i metody pracy z „trudną młodzieżą", uzależnienia -
mechanizmy, profilaktyka; 

3) nabycie wiedzy na temat skutecznego radzenia sobie ze złością i agresją; 
4) upowszechnienie wzorów i postaw prozdrowotnych wolnych od narkotyków 1 innych 

substancji psychoaktywnych; 
5) przeprowadzenie ewaluacji programu; 
6) przedłożenie końcowego sprawozdania z wykonania zadania, zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy 
o powierzenie realizacji zadania publicznego. 

5. Termin składania ofert: 
do dnia 22.09.2022 r. (czwartek). do godz. 15.00. 
Ofertę należy przesłać pocztą w zaklejonej kopercie (liczy się data wpływu 

oferty do Starostwa) lub złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatu 
Grodziskiego (ul. Daleka 1 lA, 05-825 Grodzisk Mazowiecki), według wzoru zawartego 
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. 
z 2018 r. poz. 2057). 

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym, przedmiotem którego jest przeprowadzenie zajęć warsztatowo-edukacyjnych 
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz agresji rówieśniczej w szkołach". Oferta musi 
spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.). 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone nadawcom bez rozpatrzenia. 

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki w oryginale lub poświadczonej za zgodność 
kopii: 
• aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie z Powiatowej Ewidencji Stowarzyszeń 

Zwykłych, 

• sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (nie dotyczy organizacji 
nowopowstałych), 

• statut lub regulamin (w przypadku stowarzyszeń zwykłych), 
• oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa 

i jednostek samorządu terytorialnego, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących zajęcia. 
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Termin otwarcia ofert: 27.09.2022 r. (wtorek). o godz. 10.00. 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 
1) Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny formalnej i merytorycznej 

zawarte w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej zawartego 
w uchwale Rady Powiatu Grodziskiego Nr 305/:XXXVIl/21 z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami na 2022 r. dostępnej pod adresem: www.bip.powiat
grodziski.pl. 

2) Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana w drodze uchwały 
przez Zarząd, rekomendując Zarządowi najkorzystniejszą ofertę. 

3) Komisja Konkursowa rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę: merytoryczną zawartość 
oferty, ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne. 

4) Konkurs rozstrzyga Zarząd, udzielając (lub nie udzielając) dotacji. 
5) Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. 
6) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.powiat-grodziski.pl), 
na stronie internetowej Starostwa (www.powiat-grodziski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń 
Starostwa. 

7. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2021 i 2022. 
Powyższe zadanie było realizowane ostatnio w 2021 r. Wysokość środków przeznaczonych 
na realizację zadania w roku 2021 wynosiła 18.000 zł. 

Zasady finansowania: 
Konkurs, którego dotyczy mmeJsze ogłoszenie będzie finansowany z budżetu Powiatu 
Grodziskiego na rok 2022 z działu 852, z rozdziału 85205 par. 2360, zadanie w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki finansowe przekazane 
w ramach finansowania musza b ć wvdatkowane do dnia określonego w umowie i nie mo!?a 
bvć przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy. 
Środki niewydane lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi. Środki będą 
przekazane na podstawie stosownej umowy zgodnej ze wzorem zawartym 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. z 2018 r. poz. 2057). 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel.: (22) 300 85 71 lub 
(22) 300 85 25. 

Grodzisk Mazowiecki, dn. 31.08.2022 r. z.a Zarząd Powiatu Grodziskiego 

? , 
M, k Wieżbicki 
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