
OGŁOSZENIE   

  

w sprawie składania wniosków dotyczących realizacji zadań  publicznych w dziedzinie kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu  

dofinansowanych ze środków Powiatu Stalowowolskiego w 2016 roku 

  

Wnioski o dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury 

fizycznej i sportu mogą składać stowarzyszenia kulturalne i sportowe, jak również inne podmioty prawne 

prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.   

  

Priorytetowe obszary działań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują:   

1. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie Powiatu.  

2. Wspieranie działań animacyjnych w środowisku lokalnym.   

3. Promowanie literatury i czytelnictwa.  

4. Upowszechnianie kultury ludowej i tradycji regionu lasowiackiego.  

  

Priorytetowe obszary działań w ramach kultury fizycznej i sportu obejmują:  

1. Upowszechnianie sportu w środowisku dzieci i młodzieży.  

2. Organizowanie zawodów w różnych dyscyplinach sportowych w ramach współzawodnictwa 

sportowego.   

3. Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych.  

4. Promowanie aktywności sportowej i ruchowej  dla osób niepełnosprawnych  

Wstępne oceny wniosków dokona Komisja, o następujące kryteria:  

  

1. Kryteria merytoryczne (oceniane w skali 0-5), ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego oraz ich skutków,   

2) zakładanych  celów i sposobu ich realizacji,  

3) zasięgu i miejsca realizacji zadania oraz jego cykliczność.  

  

2. Kryteria społeczne (oceniane w skali 0-5), ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) dostępności realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu Stalowowolskiego,   

2) przewidywanej liczby beneficjentów zadania,   

3) przewidywanej liczby osób zaangażowanych w zadaniu, w tym świadczenia wolontariuszy.  

  

3. Kryteria finansowe (oceniane w skali 0-5), dotyczące m.in kosztów realizacji zadania  w relacji 

do celowości, oszczędności i efektywności, w tym:   

1) wartość całego zadania,   

2) udział środków własnych,   

3) udział środków pochodzących z innych źródeł,   

4) wartość pozafinansowego wkładu własnego w realizację zadania (np. praca wolontariuszy)  

  

4. Kryteria organizacyjne (oceniane w skali 0-3), ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) posiadanych zasobów kadrowych, czyli kwalifikacji i uprawnień osób, przy udziale których zadanie 

będzie realizowane,   

2) posiadanych zasobów rzeczowych m.in. lokalowych i sprzętowych, wykorzystywanych w realizacji 

zadania,   

3) spójności harmonogramu poszczególnych działań przedsięwzięcia z kalkulacją kosztów    



  

5. Kryteria promocyjne (oceniane w skali 0-3), czyli:  

1) ocena aspektu promocyjnego wydarzenia kulturalnego bądź sportowego dla budowania 

pozytywnego wizerunku Powiatu Stalowowolskiego.   

  

6. Analiza wykonywanych i rozliczanych wcześniej zadań publicznych na rzecz społeczności 

Powiatu Stalowowolskiego pod kątem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia 

otrzymanych na ich cel środków (oceniane w skali 0-3).  

  

Minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dofinansowania na realizację zadania 

publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego bądź w dziedzinie kultury fizycznej 

i sportu w roku 2016 wynosi 13, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów to 24.  

  

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację z  budżetu Powiatu Stalowowolskiego 

zadania publicznego w dziedzinie kultury bądź sportu podejmie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego. 

Przy podejmowaniu decyzji będzie uwzględniał liczbę punktów przyznaną przez Komisję.    

  

Wnioski  należy składać w Kancelarii Ogólnej  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, lub przesłać  

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15. 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego 

w Stalowej Woli. Wnioski złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 4 grudnia 2015 roku, o godz. 15:00.  

  

Bliższych informacji udziela pani Lila Wojciak – Główny specjalista ds. kultury zdrowia i współpracy 

z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerem telefonu -  

15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro).  

  

 

  

  


