
Załącznik nr 1 

do uchwały nr 17/75/2019 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 5 marca 2019 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego 
działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z uchwałą                       

nr II/9/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                              

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie                           

do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego                              

przez Powiat Raciborski w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 
 

 

 

1. Zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środki przeznaczone 

na jego realizację: 

1) zadanie pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 programu korekcyjno – edukacyjnego                           

dla sprawców przemocy w rodzinie”; 

2) środki przeznaczone na realizację zadania w 2019 r.– do 12 690,00 zł, 

3) zadanie może być realizowane w terminie od dnia 19.04.2019 r. do dnia 

31.08.2019 r.; 

4) zadanie publiczne tego samego rodzaju było finansowane przez Powiat Raciborski: 

 w roku 2018 kwotą – 0,00 zł, 

 w roku 2017 kwotą – 12 690,00 zł. 

2. Ofertę na powierzenie do realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2019 r.             

w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.04.2019 r. Decyzję dotyczącą wyboru 

najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej. 

4. Do zadania oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Konkurs będzie ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca wymogi 

formalne. 

6. Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronie bip.powiatraciborski.pl 

w zakładce „Organizacje pozarządowe – Konkursy – Ogłoszenia o konkursach 2019”                         

lub w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu,  

Plac Stefana Okrzei 4, pokój nr 9B. 

7. Organizacje, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do Komisji 

konkursowej do dnia 02.04.2019 r. 
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