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UCHWAŁA NR 438/2021
ZARZĄDU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru ofert oraz ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 13 i art. 14 oraz art.
15 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok
Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Po rozpatrzeniu oferty w dniu 2.04.2021 r. złożonej w otwartym konkursie ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2021 roku dokonuje się wyboru oferty i zawiera umowę z Powiatowym
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą w Woli
Krzysztoporskiej przy ul. Niecała 17, 97 – 371 Wola Krzysztoporska, na realizację zadania
publicznego pn: „Organizacja powiatowych wydarzeń sportowo - rekreacyjnych o charakterze
ponadgminnym dla wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Powiatu
Piotrowskiego. Wnioskowana kwota dotacji 22.000 zł.
2. Oferent spełnił wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz
w ogłoszeniu z dnia 5 marca 2021 roku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 424/2021 z dnia
5 marca 2021 roku dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Powiatu Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.
§ 2. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku zwane dalej ,,Wynikami otwartego
konkursu ofert”.

2. Treść ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
3. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl, Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiatpiotrkowski.bip.net.pl i na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 3. Upoważnia się Pana Piotra Wojtysiaka – Starostę Powiatu Piotrkowskiego oraz Pana Dariusza
Magacza – Wicestarostę Powiatu Piotrkowskiego do podpisania umowy z wybranym oferentem na
realizację przedmiotowych zadań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 438/2021
Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
OGŁOSZENIE
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu
Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 13 i art. 14 oraz art.
15 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady
Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 438/2021 w dniu 20 kwietnia 2021 r.
rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu
Piotrkowskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wyniki konkursu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisem punktu VI. 7, 8 ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert tj.:
Oferent zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
o przyznaniu dotacji, podać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji oraz przesłać
dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego, w tym:
a) przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, warunkiem
zawarcia umowy jest złożenie przez Oferenta zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych
kosztów (wraz z aktualizacją „Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania
publicznego” należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować pkt III.4 oferty „Plan
i harmonogram”, pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”, pkt III.6
oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz pkt
IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do
realizacji zadania”. Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie możliwość
niezaakceptowania zaproponowanych zmian rezultatów realizacji zadania. W przypadku
złożenia aktualizacji zawierającej błędy, braki lub propozycję zmiany rezultatów realizacji
zadania, których Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim nie zaakceptuje, Oferent/-ci
wzywany/-i jest/są do jej poprawy lub uzupełnienia w części zawierającej braki, błędy lub
niezaakceptowane zmiany rezultatów realizacji zadania) stanowiących załączniki do umowy,
b) potwierdzenia aktualności danych Oferenta zawartych w ofercie, które będą stanowić załącznik
do umowy,
c) inne niezbędne informacje konieczne do przygotowania umowy m.in.:
● kserokopię umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub wyciąg bankowy
z widocznymi danymi dotyczącymi właściciela wraz z numerem rachunku. Jeśli wyciąg
bankowy zawiera inne dane, niż wymagane powinny one być zanonimizowane.
● dane osób upoważnionych do podpisania umowy ze strony Oferenta
Nieprzesłanie ww dokumentów tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez Oferenta.

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, Oferent może zrezygnować
z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu.
Wyżej wymienione dokumenty należy składać w Kancelarii w Starostwie Powiatowym
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300 Piotrków Trybunalski (w miejscu do
tego wyznaczonym – przy wejściu do budynku w przygotowanym do tego celu pudełku) lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Aktywizacji Społecznej Starostwa
Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (pok. 2), tel. 44/732-88-45.
Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

