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Zasady ogłaszania otwartych konkursów ofert szczegółowo 
regulują: 

 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz.1118 ze zmianami), 
 
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 
ze zmianami), 
 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku 
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. 
Nr 6 poz. 25), 
 
 program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2015.   
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Podstawą do ogłoszenia konkursu jest uchwalony przez Sejmik 
Wojewódzki Program Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi   
 

Program ten zawiera: 
 
 zakres zadań, których realizacja ma być zlecana organizacjom  
w formie wsparcia i powierzenia, 

 
 wysokość środków planowanych na realizację programu, 

 
 informacje o trybie powoływania i działania komisji konkursowych, które 
będą oceniać wnioski napływające od organizacji. 
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Realizacja zadań publicznych może odbywać się poprzez: 

 

 
 POWIERZENIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, czyli udzielenie dotacji na 
finansowanie ich realizacji tzn. administracja publiczna finansuje w całości wykonanie 
zadania przez dany podmiot i nie wymaga od organizacji własnego udziału finansowego, 
 
 
 WSPIERANIE WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, czyli udzielanie dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji tzn. administracja częściowo finansuje wykonanie zadania i 
ma prawo wymagać wkładu własnego ze strony organizacji a organizacja musi 
zagwarantować udziału środków własnych (finansowych, osobowych). 
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Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie   
(Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i wolontariacie) 

 
ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE 

Osoby prawne lub jednostki nie 
posiadające osobowości prawnej: 

 nie będące jednostkami sektora finansów 
publicznych, 

 nie działające w celu osiągnięcia zysku, 

 

w tym fundacje i stowarzyszenia.  

INNE 
PODMIOTY 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów: 

 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, 

 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

 spółdzielnie socjalne, 

 spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe nie 

działające w celu osiągnięcia zysku. 
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Ogłoszenie o konkursie precyzuje i określa przedmiot konkursu i 

jego procedurę przeprowadzenia 
 

Elementy składające się na jego treść: 

 
 rodzaj zadania,  
 wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,  
 zasady przyznawania dotacji,  
 terminy i warunki realizacji zadania,  
 termin składania ofert,  
 tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania 
wyboru ofert,  
 informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego 
samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku 
poprzedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonych na ten 
cel organizacjom pozarządowym.  
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Rodzaje zadań publicznych ogłaszane w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom 

 

 

 

Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane  
w szczególności poprzez:  

 

 rozwijanie oraz promowanie strategii profilaktycznych w formie działalności 
wychowawczej i informacyjnej dotyczącej używania alkoholu ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu nadużywania i uzależnienia od alkoholu oraz 
społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych skutków tego zjawiska,  

 promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji,   
 zwiększenie dostępności i poprawa jakości leczenia, rehabilitacji i specjalistycznej 

pomocy/wsparcia dla osób uzależnionych, 
 poprawa jakości życia (wyrównywanie szans życiowych), reintegracja społeczna 

osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin,  
 podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych oraz osób prowadzących działania 

profilaktyczne, interwencyjne i readaptacyjne wobec osób uzależnionych od 
alkoholu, współuzależnionych i członków ich rodzin. 
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Zestawienie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi w podziale na poszczególne lata 

2013 2014 2015 

Środki przeznaczone na realizację konkursu 450.000,- 250.000,- 300.000,- 

Liczba złożonych ofert (w tym ile z nich 
stanowiły oferty wspólne) 

56 60/1 50/1 

Wartość wszystkich złożonych ofert 1.590.286,- 1.686.639,- 1.083.587 

Liczba ofert odrzuconych bez możliwości 
poprawy formalnej 

19 14 17 

Liczba oferentów wezwanych do złożenia 
poprawek / z czego poprawki złożyło 

20/18 24/20 19/3 

Liczba ofert ocenionych pozytywnie 32 42 26 

Wartość ofert zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej 

899.792,- 1.182.732,- 600.263,- 

Liczba zawartych umów 14 6 13 



2015-07-10 

5 

 
 
 

9 

Rodzaje zadań publicznych ogłaszane w obszarze 
przeciwdziałania uzależnieniom 

 

 
 

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii zrealizowane  
w szczególności poprzez:  

 

 prowadzenie i  wspieranie działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej  
z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki,   

 zwiększenie dostępności i podniesienie efektywności działań interwencyjnych 
ukierunkowanych na lecznictwo, rehabilitację a także ograniczenie szkód zdrowotnych 
osób uzależnionych od narkotyków, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem,   

 reintegrację społeczną osób uzależnionych od narkotyków,   

 podniesienie jakości kompetencji zawodowych grup zajmujących się leczeniem, 
rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych 
uzależnieniem a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną. 
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Zestawienie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii, w tym związane z używaniem dopalaczy w podziale  

na poszczególne lata 

2013 2014 2015 

Środki przeznaczone na realizację konkursu 150.000,- 100.00,- (I konkurs) 100.00,- (II konkurs) 100.000,- 

Liczba złożonych ofert (w tym ile z nich 
stanowiły oferty wspólne) 

27 27 (I konkurs) 16 (II konkurs) 28 

Wartość wszystkich złożonych ofert 609.845,- 576.093,- (I konkurs) 385.735,- (II konkurs) 581.182,- 

Liczba ofert odrzuconych bez możliwości 
poprawy formalnej 

7 5 (I konkurs) 6 (II konkurs) 8 

Liczba oferentów wezwanych do złożenia 
poprawek / z czego poprawki złożyło 

11/8 12/8 (I konkurs) 2/2 (II konkurs) 9/8 

Liczba ofert ocenionych pozytywnie 17 18 (I konkurs) 10 (II konkurs) 18 

Wartość ofert zakwalifikowanych do oceny 
merytorycznej 

336.406,- 328.505,- (I konkurs) 223.310,- (II konkurs) 453.710,-  

Liczba zawartych umów 7 4 (I konkurs) 5 (II Konkurs) 3 
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Formularze ofert oraz treść ogłoszeń o otwartych 
konkursach ofert znajdują się: 

 
 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – 
www.bip.lodzkie.pl  

 
 na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi – www.bip-rcpslodz.pl  

 
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa 

 
 na tablicy ogłoszeń Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi   
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Zasady uczestnictwa w konkursie 
 

Dotacja 
Nie może przekroczyć 90 % 

kosztów całości zadania 

Wkład własny 
Nie może być mniejszy niż 10 % całości 

kosztów zadania 

Wkład własny osobowy 
rozumiany jako świadczenie 
pracy przez wolontariuszy i 
pracę społeczną członków 

 
UWAGA: przeciętne stawki 
godzinowe za określony typ 

pracy nie wyższe jednak niż 40 
zł brutto 

Wkład własny finansowy 
Nie może stanowić mniej niż  

8 % kosztów całkowitych 
zadania 

Koszty całości zadania – 100 % 

http://www.bip.lodzkie.pl/
http://www.bip-rcpslodz.pl/
http://www.bip-rcpslodz.pl/
http://www.bip-rcpslodz.pl/
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Zasady uczestnictwa w konkursie 

 w konkursie mogą być składne oferty, których realizacja rozpocznie się  
w terminie określonym w ogłoszeniu  

 

 złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub  
z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości  

 

 w każdym konkursie można złożyć określoną w ogłoszeniu liczbę ofert 
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Zasady uczestnictwa w konkursie c.d. 

 w przypadku otrzymania niższej dotacji niż wnioskowana, oferent składa 
korektę kalkulacji kosztów realizacji zadania w zakresie różnicy pomiędzy 
wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji, 
 niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacja z dotacji, 
 w ramach korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania 
oferenci nie mogą zmniejszyć wysokości zaoferowanego wkładu własnego 
finansowego, 

 w przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent 
może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej,  

 wkładem własny podmiotu nie mogą być środki finansowe pochodzące  
z budżetu Województwa Łódzkiego.  
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Etapy oceny ofert 

Ocena formalna ofert - RCPS 
  

Uzupełnienie błędów formalnych - RCPS  
(nie uzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje 

odrzuceniem oferty) 
 

Ocena merytoryczna ofert – propozycja podziału środków finansowych - Komisja konkursowa 
(Oferty aby otrzymać rekomendację do dotacji muszą uzyskać nie mniej niż 65 % oceny maksymalnej)  

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursów ofert - Zarząd Województwa Łódzkiego 

UWAGA:  

Rozstrzygnięcie konkursu: od decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego nie przysługuje 

odwołanie!!! 
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 przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Województwem Łódzkim a podmiotem wskazanym w uchwale Zarządu 
Województwa Łódzkiego, 

 
 w przypadku niepodpisania przez oferenta umowy w terminie 30 dni od 
dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował  
z realizacji zadania. 

Popisanie umowy i przekazanie dotacji 
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 do 30 dni po upływie terminu realizacji zadania należy złożyć 
sprawozdanie z jego wykonania, 

 
 wzór sprawozdania określony jest w załączniku nr 3 do Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z realizacji tego zadania. 

Rozliczenie dotacji 
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Kwestie problemowe związane z rozliczeniem dotacji 
 
 nieprawidłowe udokumentowanie poniesionych wydatków, tj. za pomocą dowodów 
wewnętrznych, pomimo możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów księgowych, 
 
 wliczanie do kosztu całkowitego zadania i wykazywanie w Sprawozdaniu końcowym: 
wydatków, które nie zostały zaplanowane w kosztorysie, 
 
 nieprzestrzeganie zapisów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie 
zachowania procentowego udziału dotacji w kosztach finansowych zadania publicznego, 
 
 dokonanie zwrotu uzyskanych przychodów w postaci odsetek bankowych po terminie 
wynikającym z zapisów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, 
 
 wypłacanie środków dotacji z rachunku bankowego wcześniej niż daty poniesienia 
wydatków na zadanie, bez uzasadnienia celu ich wypłaty, 
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Kwestie problemowe związane z rozliczeniem dotacji c.d. 
 
 dokonanie zapłaty podatku dochodowego z tytułu umów o dzieło po terminie realizacji 
zadania oraz po terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, 
 
 nieprzestrzeganie zapisów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie 
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego, 
 
 składanie Sprawozdania końcowego z realizacji zadania po terminie wskazanym w  umowie 
o wsparcie realizacji zadania publicznego, 
 
 błędne sporządzanie Sprawozdania końcowego (np. zamieszczanie nieprawidłowych 
danych; wskazywanie adnotacji o braku uzyskania odsetek bankowych, pomimo ich 
uzyskania;  wykazywanie błędnej liczby uczestników programu),  
 
 niedokonanie weryfikacji formalnej dokumentów księgowych, m. in. w zakresie 
poprawności ujętych na dokumencie danych dotyczących potwierdzenia płatności, 
określenia wysokości zapłaconej kwoty, 
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Kwestie problemowe związane z rozliczeniem dotacji c.d. 
 
 błędne sporządzanie opisów merytorycznych na dokumentach stanowiących podstawę 
rozliczenia dotacji: zamieszczanie w opisach nieprawidłowych informacji, zamieszczanie 
opisu merytorycznego dokumentów księgowych na osobnych kartkach, zamiast 
drugostronnie na oryginałach dokumentów, dokonanie korekt w opisach merytorycznych 
zamieszczanych na dokumentach księgowych przy użyciu korektora, 
 
 odstępstwa w realizacji zadania w stosunku do założeń Oferty realizacji zadania 
publicznego, 
 
 prowadzenie dokumentacji zadania w sposób utrudniający ocenę wykonania zadania pod 
względem merytorycznym, 
 
 nieumieszczanie na wydawanych w ramach realizacji zadania materiałach promocyjno – 
informacyjnych oraz zakupionym sprzęcie adnotacji o źródle dofinansowania zadania i loga 
Zleceniodawcy, 
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Kwestie problemowe związane z rozliczeniem dotacji c.d. 
 
 zmniejszenie wysokości środków finansowych własnych Zleceniobiorcy wykorzystanych na 
realizację zadania względem zaplanowanych w umowie o wsparcie realizacji zadania 
publicznego, 
 
 niezałączenie do Sprawozdania końcowego wszystkich dokumentów wymaganych zapisami 
umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, 
 
 błędy popełniane na wyciągach bankowych (np. nieprawidłowy numer dokumentu 
księgowego, błędne dane kontrahenta),  
 
 błędy popełniane w raportach kasowych (np. niepełne lub błędne numery dokumentów 
księgowych).  
 

 

 
 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Kamila Dudkiewicz 
 

Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi 

Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego 
 

tel. 42 203 48 38 
e-mail: k.dudkiewicz@rcpslodz.pl  
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