
OGI,OSZENIE

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalno5d poiytku publicznego na

realizacjq zadaf wlasnych gminy w 2021 roku

I. Nazrva zadania oraz wielkoSd Srodk6w przez\aczonych na wsparcie realizacji zadafir

l4cznie 15 400 zl

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kolbuszowa poprzez organizacjE zajgd
- Sport to zdrowie - nauka plywania dla dzieci ze szk6l z terenu gminy Kolbuszowa

Celami zadania publicznego bgdzie:

Przedsigwzigcie organizowane bgdzie na terenie Gminy Kolbuszowa.

II. Zasady przyzn w^nia dotacji.
l.Dotacja moZe zostal przyznana oferentowi, kt6ry zloty - w terminie 21 dni, od dnia
ogloszenia niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertg wg wzoru stanowi4cego
Zalqcznik Nr I do Zalqczniki do rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw
Po2ytku Publicznego z dnia24 puildziernika 2018 r.(po2.2057)
2. Do udzialu w konkursie ofert (oceny merytorycznej), na rcalizacjg zadart, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnia lqcznie nastgpuj4ce
wymogi formalne:
l) jest oryanizacjqpozarzqdowq lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust,2 i 3 ustawy
z dnia24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,
2) jego cele statutowe sq zbiehne z zadaniami okreSlonymi w niniejszym ogloszeniu,
3) zlo?yl kompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu,
4) ilozyl ofertg zgodnq, z rcdzajem zadania okreSlonego w ogloszeniu, spelniajqcq warunki
realizacji zadania,
5) przewidzial udzial wlasnych 5rodk6w, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczeri

wo lontariu szy na rcalizacj g zadania.
3. Rozpatrywane bgd4 jedynie oferty kompletne i poprawne, spelniaj4ce kryterium
waznoSci.

4. Oferta jest uznana za kompletnq jeZeli:
1 ) dolqczon e zo staly wszystkie wymagane zalqczniki, tj. :
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio lvyci?g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzajqce status prawny wnioskodawcy i umocowanie os6b go reprezentujqcych;



b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg
wsp6ln4 niZ wynikaj qcy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru -
dokument potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta(-6w);
c) statut,
d) kopig dokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie w wzEdzie skarbowym sprawozdania
finansowego zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),
spelniaj 4ce kryterium waznodci.
2) Za spelniaj4ce kryterium wainoSci uznaje sig zalqczniki zlohone w formie kserokopii,
potwierdzone za zgodnoS6 z oryginaNem przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu skladaj4cego ofertg. Jeheli osoby uprawnione nie dysponuj4 piecz4tkami
imiennymi, winne byi podpisane pelnym imieniem i nazwiskiem z zazrLaczeniem pelnionej
funkcji.
3) Terenowe oddzialy organizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mog4 zlotyd wniosek
wyN1cznie za zgodq zuz1dtt gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa
rodzajowego udzielone go przez zarz4d gl6wny).
4) Brak jakiegokolwiek wymaganego zalqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek
z zal4cznik6w wymog6w wa2noSci szczegllowo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankg do
odrzucenia oferty ze wzglgd6w formalnych.
5) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.
6) Nie jest dopuszczalne pozostawianie p6l pustych w skladanej ofercie. W takim przypadku
nale?y wpisa6 ,,nie dotyczy".

5. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:
1 ) j est zgodna z celami i zaNoheniar:;ri konkursu,
2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,
3) zlohona jest w terminie okre6lonym w ogloszeniu,
4) podmiot jest uprawniony do zNoheniaoferty,
5) oferta oruz zal4czniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,
6) dziatalnoSi statutowa (dzialalno66 statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza siE
z dziedzin4 zadaniapublicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,
7) jest czytelnatzn. wypelniona zostala maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w caloSci,
8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powiqzanie pomigdzy celami zadania, szczeg6lowym
zakresem rzeczorym zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialafi a kosztorysem
zadania i oczekiwanymi efektam i r ealizacji,
9) termin realizacji zadania nie wykracza poza ftrmy czasowe, okre6lone w niniejszym
ogloszeniu,
10) kalkulacja przewidywanych koszt6w rcalizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem
formalno -rachunkowym,
11) kosztorys zadania ze wzglgdunarodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,
12) okreSlone zostaly bezpoSrednie efekty rcalizacji oferty,
13) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostan4 osi4gnigte poprzezrealizacje zadania,
14) okreSlono czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie
realizacji oferty w dalszych dzialaniach organizacji- trwaloSi rezultat6w zadania.

Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkowych informacji dotyczqcych
rezultat6w w realizacji zadania publicznego .

6. Kwota przyznanej dotacji mohebyl nihsza od okreSlonej w ofercie.

7. Zlecanie zadania publicznego odbgdzie sig w formie wsparcia jego realizacji.



8. Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,

w szczeg6lnoSci zmniejszenie zakresu rzeczowego lub finansowego tego zadania,

powodujqce zmiang sposobu zlecenia rcalizacji zadania publicznego, tj. przeksztalcenia

wsparcia realizacji zadania publicznego w jego powierzenie - w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1

i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia2}l3 r. o dziaNalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 22020 r.,poz.1057 j.t.).

9. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,
z obowiqzkiemrozliczenia sig po zrealizowaniu zadania.

III. Termin realizacj i zrdafi.
Zadania powinny by6 realizowane zgodnie ze zloilonq ofert4 i podpisan4 umowq,
w przedziale czasowym, nieprzekraczajqcym czasu od podpisania umowy do 31 grudnia202l
roku.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi,
1. Dotacja moae byd przyznana wyl4cznie na dofinansowanie zadah, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu konkursowym, po zawarciu stosownej umowy.
2. Przyznane Srodki finansowe mog4 byl przeznaczone wylqcznie na pokrycie koszt6w
celowych, uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okre6lonych rodzajowo
w kosztorysie wydatk6w, stanowi4oym zalqcznik do tej umowy, bezpoSrednio zwiqzanych
zrcalizacjqzadxiapublicznego. Srodki finansowe, uzyskane w ramach dotacji, nie mog4 byi
wykorzystane na:
l) zadania i zakupy inwestycyjne z vtylqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do
poprawnej realizacji zadania publicznego, okreSlonych rodzajowo i uzasadnionych rzeczowo
w ofercie realizacji zadania publicznego oraz zaakceptowanych w zaktualizowanym
kosztorysie zadania publicznego ;

2)kosdy stale podmiot6w, rue zwiryane z wykonaniem zadania publicznego;
3) podatki, cla, oplaty skarbowe;
4) oplaty leasingowe oruz zobowiqzania ztyttilu otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie lttb dzierhawg grunt6w;
6) prace remontowe i budowlane;
7) wydatki poniesione na przy gotowanie wniosku.

3. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czgSciowa danego wydatku
dwa razy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczeg6lnoSci:

l) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch r62nych projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, bqdL innych Srodk6w
publicznych wsp6lnotowych lub krajowych,
2) sfinansowanie lub refundacja koszt6w podatku VAT ze Srodk6w bud2etu Miasta i Gminy
Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze Srodk6w bud2etu paristwa w oparciu
o ustawg z dnia I1 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 202b., poz. 685 tj.).
3) zakupienie Srodka trwalego z udzialem Srodk6w dotacji pochodzqcej z budhetu Miasta
i Gminy Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego.

4. Okresla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlonkapodmiotu
realizujqcego zadanie publiczne, przyjmowane do rozliczenia wykonania zadania, jako
pozafinansowy wklad wlasny:
1) prowadz1cy zajgcia kulturalne, sportowe - do 25 zN brutto za jednostkg szkoleniow4
(nie mniej, nil 60 min.);
2) prowadzqcy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 25 zlbrutto za jednostkg szkoleniow4 (nie

mniej, niz60 min.);



3) inne czynno6ci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki
zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzal4cznik do umowy.

5. Dopuszcza sig pobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem prowadzenia
odplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne.
Przychody uzyskiwane z tytrsl:u oplat, przeznacza sig na realizacjg zleconego zadania
publicznego.

6. Z podmiotami, kt6rych oferta zostala wybrana w konkursie Gminy Kolbuszowa zawiera
pisemn4 umowg o dofinansowanie realizacji zadania publicznego. Umowa okreSla zakres
i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wz6r umowy zostal okre5lony
w Zal4czniku Nr 2 Zal1czniki do rczporz1dzenia Przewodnicz4cego Komitetu do spraw
PoZytku Publicznego z dnia24 puhdziernika 2018 r.Qtoz.2057)
7. Oferent mohe odst4pi6 od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji niaszej, ni?
oczekiwana. W przypadku odst4pienia od zawarcia umowy oferent powinien powiadomi6
Burmistrza Kolbuszowej o swojej decyqi w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji
o wysoko Sc i przy znanej dotacj i.

8. Na Zadnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez
uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej, innych rodzaj6w koszt6w, niz wskazane
w pierwotnie zlohonej ofercie.

9.Przekazarrie Srodk6w finansowych nastgpuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy
podmiotu realizuj4cego zadanie publiczne, w terminie okreSlonym w umowie
o dotacjg.

10. Zastrzega sig mo2liwoSd przekazania dotacji w transzach.

11. Data zawarcia umowy o dotacjg mohe zostad odroczona, zewzglgdu na termin wykonania
zadania publicznego.

12. Podmiot realizujqcy zadanie publiczne nie ma obowiqzku posiadania wyodrgbnionego
rachunku bankowego (lub subkonta) do obslugi Srodk6w pochodz4cych z dotacji. Podmiot
musi byi jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiqzany
do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych
otrzymanych narealizacjg zadania zgodnie z zasadami wynikaj4cymi z ustawy z dnia
29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 tj.), w spos6b
umoZliwiaj qcy identyfikacj 9 po szcze g6lnych operacj i ksiggowych.

13. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu muszg by6 zgodne
z harmono gft rmem pr zedlohony m pr zez po dmiot r ealiz$ qcy zadanie publ ic zne.

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadarl.
l. Realizator zadaria publicznego zobowi4zany jest do prowadzenia zajgl zgodnie
z harmonogramem rcalizacji zadania publicznego, stanowi4cego zal1cznik do umowy
o dofinansowanie.

2. W przypadku przekazywania nagr6d w trakcie festyn6w, zawod6w lub imprez
o charakterze masowym, dopuszcza sig dokumentowanie przekazarria nagr6d za pomocq
zbiorczego protokolu przekazania nagr6d, dokumentacji fotograficznej lub multimedialnej.



3. O ile w umowie o dofinansowanie rcalizacji zadaniapublicznego nie stwierdzono inaczej,
przez udzielenie ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa dotacji na transport naleZy

rozumiei tylko i wyl4cznie koszty podr62y uczestnik6w projektu, w szczeg6lnie

uzasadnionych przypadkach - v,,raz z niezbgdnym sprzgtem do docelowego miejsca realizacji
zadania publicznego oraz koszty powrotu. Koszty transportu nie obejmuj4 wydatk6w
dotyczqcych ptzemieszczania sig uczestnik6w zadania publicznego w szczeg6lnoSci:

w obrgbie miejscowo5ci, w kt6rej realizowane jest zadanie. W celu uzyskania dofinansowania
tych koszt6w, podmiot powinien na etapie skladania oferty rcalizacji zadania publicznego,

dokona6 w' spo s 6b j e dno znaczny rczdzialtt ww. ko szt6 w.

4. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadania publicznego uslug
transportowych, podmiot realizujqcy zadanie publiczne zobowiqzany jest dol4czyd do

sprawozdania koricowego z wykonania zadania listg uczestnik6w projektu objgtych
transportem, podpisan4 przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

5. W przypadku gdy podmiot rcalizt$4cy zadanie publiczne jest podatnikiem podatku VAT
i ma mozliwoS6 skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane
zadaniemazwiqzekzczynnoSciami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonuj4c rozliczenia
dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiqzany r6wniez do zwrotu kwoty
stanowi4cej r6wnowartoS6 kwoty podatku VAT naliczonego,jaka mo2e zostal uwzglgdniona
w rozliczeniu nalezneg o zobowiqzania.

6. Burmistrz Kolbuszowej zastrzega sobie prawo nieprzyst4pienia do zawarcia umowy,
b4dZ odst4pienia od jej realizacji, w szczeg6lnoSci zal odmowy rozliczenia dotacji,
w przypadku dokonania przez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszenia
tdziaNrs Srodk6w innych, ni?dotacja, w kosztach wykonaniazadaniapublicznego.

7. Zmniejszenie, o kt6rym mowa w pkt Y.6 mohe zostal stwierdzone na etapie planowania
lub realizacj i zleconego zadania publicznego.

8. Przez nieuzasadnione zmniejszenie nale|y rozumie6 wykazanie, na etapie skladania oferty
realizacji zadania publicznego, zawyhonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych
do wykonania tego zadania a nastgpnie zmiang tych koszt6w, bez jednoczesnej zmiarry
zakresu tzeczowego.

9. Przez nadmieme zmniejszenie nale?y rozumie6 takq zmiang zakresu finansowego zadania
publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjentlw zadania, bqdL zakresu

i liczby podejmowanych dzialafi - w spos6b niewsp6lmierny do proporcji, pomigdzy
wnioskowan q a przyzfian4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi.
1. Gmina Kolbuszowa, zlecajqc zadanie publiczne, dokonuje okresowej kontroli i oceny
rcalizacji zadania, obejmuj4cej w szczeg6lno6ci: stan realizacji zadania, efektywnoSi,
rzetelnoSd i jakoS6 realizacji zadania, prawidlowoS6 wykorzystania Srodk6w finansowych
oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

2. Kontrola mohe byd przeprowadzona w kazdym czasie, zar6wno w toku realizacji zadania
oraz po jego zakoriczeniu. Kontrola mohe byl przeprowadzona zar6wno w siedzibie Urzgdu,
jak i w siedzibie Zleceniobiorcy.
3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt VI.1-2 dokonuj4 pracownicy Urzgdu Miejskiego na
podstawie imiennych upowaZnieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej.



4. Konsekwencjq raLqcych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji,
na podstawie przepis6w o finansach publicznych, mo2e by6 zwrot czgSci lub calo$ci
przyznanej dotacji.

VII. Sp rawozdanie z wykonan ia zadtnia publicznego.
l.Realizator zadania publicznego sklada sprawozdanie koricowe z wykonania zadania
publicznego w terminie 30 dni od dnia zakorlczenia realizacji zadaria, wedlug wzoru
okre(lonego w ZaNqczniku Nr 5 do rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu do spraw
Po2ytku Publicznego zdnia24 puhdziernika 2018 r.(poz. 2057)
2. Do sprawozdania z wykonania zadxria publicznego naleZy zal4czyO dodatkowe materialy,
mog4ce dokumentowad dzialania faktyczne podjgte przy realizacji zadania (np. plakaty,
publikacje wydane w ramach projektu, raporty), jak r6wnieZ dokumentowai konieczne
dzialania prawne (kopie um6w, kopie dowod6w przeprowadzenia odpowiedniego
postgpowania w ramach zam6wierl publicznych).

VIII. Termin sktradania ofert.
1. Oferty nalely sklada6 osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej,

ul. Obrofic6w Pokoju 21, albo korespondencyjnie na adres: Uruqd Miejski w Kolbuszowej,
ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa do dnia 23 sierpierfl 2021do godz. 15.30.
2. Oferty zNohone lub dorgczone po terminie, nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.
3. Oferta powinna byd z)ohona na druku, zgodnym z zaNEcznikiem Nr 5 do Zalyczniki do

rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pu1dziemika 20 | 8 r .(poz. 20 57 )

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane prey dokonywaniu wyboru ofert.
1. Weryfikacja kompletnoSci i poprawno{ici zlohonych ofert jest prowadzona rua bieZ4co
w Referacie Budzetowym Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.

2. W terminie do 7 dni od zamknigcia naboru ofert zbiera sig Komisja konkursowa, kt6ra
opiniuj e zloZone oferty.

3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjg o przyznaniu dofinansowania, po zapoznaniu
sig z opini4 Komisji Konkursowej.

4. Burmistrz Kolbuszowej moZe odm6wi6 przyznania dofinansowania w przypadku:
1) powzigcia uzasadnionych w4tpliwoSci, co do wiarygodnoSci danych zawartych w ofercie
r ealizacji zadania pub liczne go ;
2) niez-lohenia lub nieterminowego zf,ohenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania
publicznego w latach poprzednich;
3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narealizacjE zadah publicznych zalata poprzednie.

5.Przy rozpatywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
1 ) zgodnoS6 zaproponowanych dzialafi z ogloszeniem ( I -5 pkt),
2) kwalifikacje kadry Swiadcz4cej uslugi w ramach zglaszanego zadania (potwierdzone
kserokopiami odpowiednich dokument6w lub opisane w punkcie V.l Oferty realizacji
zadania publicznego) ( 1 -5 pkt),,
3) posiadanie zasob6w rzeczorych w postaci bazy technicznej lub dostgp do takiej bazy,
zapewniaj4cy wykonanie oferowanego zadania (1-5 pkt),,
4) posiadanie niezbgdnych zezwolef,, upowaZniefi i decyzji wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotycz1cvmi rodzaju dzialalnoSci lub proponowanego
zadania (1-5 pkt),



5) osi4gnigcia i doSwiadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu( l-5 pkt),
6) wiarygodnoSi organizacji oceniona na podstawie dotychczasowej wsp6lpracy z Gmin4
Kolbuszowa; rzetelnoSci i terminowoSci wykonywania i rozliczania zadah finansowanych
z budzetu Miasta i Gminy Kolbuszowa, a w przypadku podmiot6w ubiegaj4cych sig

o udzielenie dotacji po razpierwszy - przedlohonych rekomendacji (1-5 pkt),
7) ocena kalkulacji koszt6w rcalizacji zadania(l-S pkt),
a) analizakoszt6w zadaniapod wzglgdem oszczgdnoSci, gospodarnoSci i celowoSci (l-5 pkt),
b) wklad wlasny organizacji w wysokoSci(l-5 pkt),
c) planowane dofinansowanie uzyskane od innych jednostek samorz4du;

d) pozafinansowy wklad wlasny np. dwiadczenia wolontariuszy;
8) innowacyjnoS6 proponowany ch rozwiqzan ( 1 -5 pkt),

6. Kwota przyznanego dofinansowania moZebydnihsza od wnioskowanej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy
ustawy z dnia24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
/ jednolity tekst Dz. U. 22020 r.,poz.l057 tj. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym /jednolity tekst: Dz. U. 22021 r., poz,l372,l, oraz ustawy z dnia27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . z 2021 r., poz.305 j .t.).

8. Od odmowy przyznaniadofinansowania nie przysluguje odwolanie.

9. Szczegllowe informacje na temat konkursu mohna uzyska6 w Referacie Budzetowym
Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. 17 2271 333 wew.342.

10. Ogloszenie umieszcza sig na stronie intemetowej http://www.kolbuszowa.pl oraz
wWW,-_b*rp".k"qlhUqZp.W.Lpl atakhe na tablicach ogloszeri wUrzEdzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obrofc6w Pokoju 21.

ll. Zgodnie z art.24 tst. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 22016 r., poz.922 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie
rcalizacji zadania publicznego j est Burmistrz.
Dane osobowe przetwarzane sq w celu ndzialu oryanizacji pozaruqdowej w otwartym
konkursie ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.
Kahdy posiada prawo dostgpu do treSci swoich danych orazich poprawiania. Podanie danych
osobowych j est dobrowolne.

X, Zadania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty mriqzane z ich
realizacj4.
- Sport to zdrowie - nauka plywania dla dzieci ze szk6N. z terenu gminy Kolbuszowa 14 000 zl.




