
OGLOSZENIE

BURMISTMA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalnoSd porytku publicznego
na realizacjgzadafiwlasnych gminy w 2021roku.

Napodstawie art. 13, w zwiqzkuzafi..4 ust.l ustawy zdnia24 kwietnia2003r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2020r.,poz. 1057) o$asza sig Otwarty Konkurs

Ofert na rcalizacjg zadafipublicznych, w zakresie:

dzialalnoSci na rzecz os6b niepelnosprawnych,
dzialalno fici na r zecz o s6b w wieku emerytalnym,

dzialalnoSci wspomag ajqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,
ochrony i promocji zdrowia,
dzialalnoSci na rzecz dzieci i mlodzie?y, w tym wypoczynku dzieci i mNodzieay; kultury,
sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwanarodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
przeciwdzialaniauzaleimieniomipatologiomspolecznym

l. Bior4c pod uwagg ryzyka i zagrohenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zwiqzanej
z rczqzestrzenianiem sig choroby COVID-I9 oraz wynikaj4cymi z tego fbktu ograniczeniami,
rcalizacja dziaNafi opisanych w ramach projektu zgNaszanego do konkursu musi uwzglgdniad
spelnianie wszelkich aktualnych wymagarl sanitamych zviryanychzbiehqc4sytuacj4 epidemicznq,
zgodnie zobowiqzul4cymi i systematycznie aktualizowan;rrni przepisami o ograniczeniach, nakazach
i zakazachokredlonych w zwiqzku z wyst4pieniem stanu epidemii w Polsce.
2. Zlecenie realizacji zadah publicznych nast4pi w formie wspierania wykonywania zadah
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji, uwzglgdniaj4c wklad osobowy pracy wolontariuszy
w realizacj E zadania.

I. Wysoko5d Srodk6w zaplanowanych w budiecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na
realizacjg zadafiw 2021roku wynosi l4cznie 180 000 zl, w tym na zadania z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 100 000 zl. poprzez:

sportowych, imprez rekreacyjnych, wydarzeri turystycznych omz dzialafi zwiqzanych
zvtypoczyril<iem dzieci imlodzie?y; wsp6lorganizaqi kolonii letnich, wsp6ldzialanie
z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami
w zakresie koordynowania odbywaj4cych sig na terenie gminy zawod6w sportowych,
imprez rekreacyjnych oraz vtydaruefi turystycznych, dzialalnofi( prowadzenie
i utrzymywanie powierzonej bazy obiekt6w sportowych, rekreacyjnych i turystycznych
oraz udostgpnianie tej bazy klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej,
innym organizacjom i uZytkownikom; prowadzenie dzialah sportowych, rekreacyjno -
rozrywkowych maj4cych na celu zagospodarowanie czasu wolnego seniorom.

Okres realizacji umowy, wysokoSd przyznanych Srodk6w dla zloZonych ofert dla zadania nr 1,
okreSli umowa na realizacjgzadania publicznego. Realizacjazailania od podpisania umowy do
30 wrzeSnia202l roku.



sportowych wiejskich

w kwocie 50 000 zl. Poprzez:

wsparcia przeznaczonego dla os6b samotnych w rodzinach, kt6re z powodu

wieku, choroby lub innych przyczyfrwymagaj4 pomocy, a s4 jej pozbawione

lub rodzina takiej pomocy nie moZe zapewnil; podejmowanie dzialair

zwiqzanychz pomocQ spoleczn4 maj4ce na celu organizowanie czasu wolnego

osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowa orazzaspokajanie

ich potrzeb, a takke wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku

lokalnym.

Okres realizacji umowy, wysokoSd pryzn nych Srodk6w dla zloionych ofert dla zadania2 i3
okresli umowa na realizacjg zadania publicznego. Realizacia zadafi, od podpisania umowy do

31 grudnia 2021 roku.

l. Dla potrzeb niniejszego konkursu ofert" okreSla sig nastgpuj4ce cele zlecanych zadari:

a) Organizacjg zajg6 sportowych i imprez towaruyszqcych m.in. tumiej6w, zawod6w, rajd6w, jako

altematywne formy spgdzania czasu wolnego poprzez zagospodarowanie czasu wolnego

mieszkaricom Gminy Kolbuszowa ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem dzieci i nrtodziefi,

w szczeg6lnoSci poprzez organizacjg, na terenie Gminy Kolbuszowa, zajgd sportowych,

turystycznych i rekreacyjnych, maj4cych na celu rczw6j i doskonalenie sprawnoSci fizycznej,

odnowg sil psychofizycznych,aktywny wypoczynek lub popularyzacjg walor6w rekreacji ruchowej

w celu minimalizowania wystgpowania negatywnych zjawisk spolecznych. Realizacja projektu

powinna r6wnie2 przyczynrad sig, poprzez vtyrabianie wSr6d uczestnik6w zadanra nawyk6w

aktywnego spgdzania czasu wolnego oraz promocjg zdrowego stylu Zycia, do wzrostu SwiadomoSci

na temat zagroheh wynikaj4cych z tzalehnief, od substancji szkodlilYych dla zdrowia, w tym

alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w odtxzaj4cych, tytoniu. Realizowanie w/w celu bqdzie polega6 na

organizacji;

w ogloszeniu o konkursie na realizacjg zadanra publicznego, pod kierunkiem osoby

posiadaj4cej wiedzg, doSwiadczenie i umiejgtnoSci niezbgdne do wykonywaniazadaitrenera

lub instruktora,

zajgcia11i sportowymi, odbywaj4ce sig r6wnolegle lub kofczqce cykl zajg6 sportowych

turnieje, zawody lub rajdy odbywaj4ce sig pod kierunkiem osoby posiadaj4cej stosowne -
potwierdzone odpowiednimi dokumentami - uprawnienia, posiadaj4ce wiedzg,

dogwiadczenie i umiejgtnoSci niezbgdne do wykonywania zada{rtrenera lub instruktora,

integracyjnych imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno -rozrywkolvych
przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych. Przezrcalizacjg

projekt6w z$aszanych w celu wykonania zadania publicznego naleiry rozumied

3)



organizowanienarzecz os6b niepelnosprawnych, starszych, g*p senior6w imprez, zar6wno

o charakterze sportowo - turystyczno - rekreacyjnym, jak i kulturalno - rozrywkowym,

w celu eliminacji, bqilZlagodzeniazagrohehwynikaj4cych z marginalizacjitej grupy os6b.

wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowa oruz zaspokajanie ich
potrzeb, atakhe wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku lokalnym.

b) Organizacjg wsparciaprzeznaczonego dla os6b samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj4 pomocy, a sq jej pozbawione lub rodzina takiej
pomocy nie moze zapewnil, dzialania na rzecz os6b starszych, emeryt6w, rencist6w poprzez
oryanizacjg spotkari kulturalnych, przeciwdzialanie patologiom spolecznym poprzez organizacjg
czasu wolnego mieszkafcom Gminy Kolbuszowa
c) Podejmowanie dzialafi zwiry,arrych z pomoc4 spolecznq majqce na celu organizowanie czasu
wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowa orazzaspokajanie ich potrzeb,
atakhe wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku lokalnym.
2,Zastzega sig mo2liwoS6 przyjgciado realizacji innego sposobu wykonania zadahpublicznych pod
warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanych dziaNahirozwiryahorganizacyjnych
z przepisarni prawa oraz obowiqzuj1cymi programami, przyjgtymi na szczeblu centralnym,
regionalnym oraz lokalnym.

lL Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacja mohe zostal przyznarra oferentowi, kt6ry zloZy - w terminie 2l dni, od dnia ogloszenia
niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertg wg wzoru stanowi4cego rczporzqdzenie
Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 puldziemika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zadartpublicznych oraz
wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadah(Dz.U.22018 r.,po2.2057).
2. Do udzialu w konkursie ofert (oceny merytorycznej), na rcalizacjg zadah, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelniaNqcznie nastgpuj4ce wymogi
formalne:

1) jest organizacjq pozarz4dowq lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia20l3 r. o dziaNalnoSci po4rtku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020, poz,l057
j.t.)
2) jego cele statutowe sQ zbiehne z zadaniami okreslonymi w niniejszym ogloszeniu,
3) zlozyN kompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu,
4) zlozyl ofertg zgodnqzrodzajemzadaniaokreslonego w ogloszeniu, spelniaj1cqwarunki rcalizacji
zadania,

3. Rozpatrywane bgdqjedynie oferty kompletne, poprawne, spelniaj4ce kryterium waznoSci.
4. W celu przeprowadzenia procedury konkursowej , j ak r6wnieZ w toku rcalizacji podpisanej Umowy
Zleceniodaw ca mohe Zqda6 dodatkowych dokument6w, tj. :

1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio lvyciQg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj4ce
status prawny wnioskodawcy i umocowanie os6b go reprezentuj4cych (w przypadku wyboru innego
sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4 ni2 wynikaj qcy zlkajowego Rejestru
S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument potwierdzaj4cy upowaZnienie do dzialania
w imieniu oferenta(-6w))
2) statut,



3) kopia dokumentu potwierdzajQcego zg!.oszeniew urzEdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

5. Spelniaj 4ce kryterium wa2noSci.

l) Za spelniaj4ce kryterium wainoSci uznaje sig

potwierdzorLe za zgodnoS6 z oryginaNem przez osoby

zal4czniki zNohone w formie kserokopii,

uprawnione do reprezentowania podmiotu

skladaj4cego ofertg.

2) Terenowe oddzialy orgmizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mog4 z\oZyt wniosek

wyNqcznie za zgod4 zarzqdt gl6wnego oryanzacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa rcdzajowego

udzieloneg o przez zarz4d gl6wny).

3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zaNqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek

z za14cznik6w wymog6w waznoSci szczeg6lowo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankg do

odrzucenia oferty ze wzglgd6w formalnych.

4) Wypetnione zostaly wszystkie pola oferty.

wpisa6 ".nie dotvczy".

6. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:

1 ) j e st zgo dna z celanri i zaNolernxtri konkursu,

2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,

3) zNohona jest w terminie okreslonym w ogloszeniu,

4) podmiot jest uprawniony do zfoheniaoferty,

5) oferta orazzaNqczniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,

6) dzialalnoS6 statutowa (dziaNalnoS6 statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza si}

z dziedzin4 zadaniapublicznego bqd4cego przedmiotem konkursu,

7) jest czytelna tzn. wypelniona zostaNa maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym

jednolicie w caloSci,

8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powi4zanie pomigdzy celami zadatia, szczeg6Nowym zakresem

rzeczorym zadaria, opisem poszczeg6lnych planowanych dziaNafi a kosztorysem zadania

i o czekiwanymi e fektam i rcalizaci|
9) termin realizaQizadanianie wykraczapozaramy czasowe, okreslone w niniejszym ogloszeniu,

l0) kalkulacj aprzewidywanych koszt6w realizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem formalno-

rachunkowym,
11) kosztorys zadaniaze wzglEdunarodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,

12) okre6lone zostaly bezpoSrednie efekty realizac4i oferty,

13) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostan4 osi4gnigte poprzezrcalizacje zadania,

14) okre$lono czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie realizacji

oferty w dalszych dziaNaniach organizacji- trwaloSd rezultat6w zadania.

Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkowych informacji dotycz1cych rezultat6w

w r ealizacji zadania publicznego .

7. Strony oferty winny byt ze sob4 polqczone np. zszyle, spigte (nie bindowane).

8. /j1o1enie oferty nie jest r6wnoznaczne zzapewrtieniem przyznaniadotacji lttb przyznaniem dotacji

w oczekiwanej wysokoSci (niezaleZnie od oczekiwanej kwoty).

9. Kwota przyznanej dotacji moLeby'niaszaod okreslonej w ofercie.

lO.Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie wspierania jego realizacii.

ll.Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadariapublicznego,w szczeg6lno6ci

zmniej szenie zakresu rzeczowego.



12. l. W przypadku zaniechaniarcalizacjizadania lub przerwy wjego realizacjioferent zobowiqzany
jest w terminie 7 dni powiadomi6 o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej.

2. Brak powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanie przekazania

transz dotacji a dotacja przekazanapodlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu
w j akim zo stala przekazana wraz z odsetkami.

13. Dotacja zostanie przyznarla na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,
zobowiqzkiemrczliczeniasigpozrealizowaniuzadania,

III. Termin realizacj i zadafi.
Termin realizacjiokreSlapodpisanaumowa, do rozliczeniakoszt6w zadaniabgd4rozpatrywane tylko
wydatki poniesione w okresie obowipywania umowy.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi.
1. Dotacja moze byd przyznanawylqcznie na dofinansowanie zadah, o kt6rych mowa w niniejszym
ogloszeniu konkursowytr, po zawarciu stosownej umowy.
2. W przypadku zadah wykonywanych na terenie plac6wek oSwiatowych, przez mieszkarlc6w
rozumie sig dzieci imlodzie?tczgszczaj4c4 do tych plac6wek.

3. Przyznane Srodki finansowe mogq byl przeznaczone wylqcznie na pokrycie koszt6w celowych,
uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okreslonych rodzajowo w kosztorysie wydatk6w,
stanowi4cym zalqcznik do tej umowy, bezpoSrednio zwqzanych z rcalizacjq zadania publicznego.
Srodki finansowe, uzyskane w ramach dotacji, nie mog4 by6 wykorzystane na:

l) zadania i zakupy inwestycyjne z vrylqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do poprawnej

realizacjizadaniapublicznego, okreSlonychrodzajowo i uzasadnionychrueczowo wofercie rcalizacji
zadaniapublicznego oraz zaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadaniapublicznego;
2) koszty stale podmiot6w, rrre zwiqzane z wykonaniem zadania publicznego;
3) podatki, cla, oplaty skarbowe;

4) oplxy leasingowe oraz zobowiqzania zgnilu otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie lub dziertawg grunt6w;

6) prace remontowe i budowlane;
4. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czgsciowa danego wydatku dwa
razy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczeg6lnoSci:

1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch r6imych projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, bqdL innych Srodk6w publicznych
wsp6lnotowych lub kraj owych,
2) sfinansowanie lub refundacja koszt6w podatku VAT ze Srodk6w budzetu Miasta i Gminy
Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze Srodk6w budzetu pafstwa w oparciu
o ustawg z dnia2l maja20l6 r, o podatku od towar6w i uslug (D2.U.2020r.,po2.106 j.t. )
3) zakupienie Srodka trwalego z udzialem Srodk6w dotacji pochodz4cej z budzetu Gminy
Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w anortyzacji tego Srodka trwalego,
4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy z otrzymanej dotacji.
5. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b
zaanguhowanychwrcalizacjgzadafi publicznych:
1) prowadzqcy zajgcia sportowe - do 50 zl brutto zanie mniej, niz 60 min.;
2) terapeuciprowadzqcy zajgcia- do 50 zlbrutto zanie mniej, ni2 60 min.
3) prowadzqcy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 50 zl brutto zanie mniej, niz 60 min.;



4) inne czynnojci zvtipzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzaNqcznik do umowy.

6. Okresla sig nastgpujqce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlonka podmiotu

realizuj4cego zadanie publiczne, przyjmowane do rozliczenia wykonania zadania, jako

pozafinansowy wklad wlasny:

1) prowadzqcy zajgciasportowe - do 50 zlbrutto zanie mniej, ni2 60 min.;

2) terapeuci prowadzqcy zalEcia- do 50 zl brutto nie mniej, niZ 60 min.;

3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 50 zl brutto zanie mniej, niz 60 min.;

4) inne czynnolci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik do umowy.

7. Dopuszcza sig pobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem prowadzenia odplatnej

dziaNalno1ci po2ytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody

uzyskiwane z tytulu oplat, przezrraczasig na realizacjg zleconego zadaniapublicznego.

8. Z podmiotami, kt6rych oferta zostaNawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowazawietapisemn4

umowg o dofinansowanie realizacji zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zaNqcr-nk do

rozporz4dzenia przewo dnicz4cego komitetu do spraw po2ytku publiczneg o z dnia 24 puldziemika

20 I 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4c ychrcalizacji zadahpublicznych

oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2018 r., po2.2057). Umowa okreSla

zakres i warunki rcalizacji zadartra publicznego.

9. Na Zadnym etapie rcalizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez

uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej, innych rodzaj6w koszt6w, niZ wskazane

w pierwotnie zlohonej ofercie.

10. Przekazanie Srodk6w finansowych nastgpuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy

podmiotu rcalin$4cego zadanre publiczne, w terminie okreSlonym w umowie o dotacjg.

ll.Zastrzega sig mo2liwoS6 przekazania dotacji w transzach.

l2.Datazawarciaumowy o dotacjg moaezostalodroczona, zewzglgdts,naterminwykonania zadania

publicznego.

13. Podmiot realizujqcy zadanie publiczne musi by6 jedynym posiadaczem wskazanego rachunku

bankowego oraz jest zobowiqzarty do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-

ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych narealizacjE zadania zgodnie z zasadarri

wynikaj4cymi z ustawy z dnia29 wrzeilnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. 22019 r., poz.35l ti.),
w spos6b umoZliwiaj 4cy identyfi kacj g poszczeg6lnych operacj i ksiggowych.

1,4. Wszelkie przedsiEwzijcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeriu muszQ by6 zgodne

z harmonogramem przedtro2onym przezpodmiot realizujqcy zadanie publiczne.

15. Dopuszcza sig moZliwoS6 skladania oferty wsp6lnej narcalizacjq zadai na prawidlowym druku

oferty zgodnej z zalqcznikiem do rozporuqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw po2ytku

publicznego z dnia 24 puhdziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w

dotyczqcychrealizacjizadafipublicznych orazwzor6w sprawozdahzwykonania tychzadah (Dz. U.

22018 r.,po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadafi.

l.Realizator zadania publicznego zobowi4zany jest do prowadzenia zaj96 zgodnie

z harmonogramem rcalizacji zadania publicznego, stanowi4cego zaN1cznik do umowy

o dofinansowanie.



2. Realizator zadania publicznego powinien systematycznie dokumentowa6 fhkt prowadzenia zajgd
z uczestnikami programu popruez:

l) zawarcie stosownych um6w z osobami prowadzqcymizajEcia;

2) prowadzenie imiennych wykaz6w uczestnik6w zajgt, wrw z informacj4 odnoSnie rodzaju zajg6,
miejsca i czasu ich prowadzenia, oruzichtematyki.
3.W przypadku finansowania - w ramach realizacjizadaniapublicznego - zakupu sprzgtu sportowego,
kwalifikowane sq wylqcznie wydatki dotyczqce nabycia sprzgtu sluZ4cego uprawianiu dyscypliny
sportowej, kt6rej upowszechnianiem zajmt$e sig realizator zadaniapublicznego.
4. Realizator zadartia jest zobowiqzarry do niezbywania, zwiqzanych z rcalizacjq zadania rueczy
zakupionych za Srodki pochodzqce z dotacjiprzez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
5. Zleceniodawca mohe, na umotywowany wniosek rcalizatorazadaniapublicznego,wyruzil zgodg
nazbycie rzeczy przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w pkt V.4 niniejszego ogloszenia,
pod warunkiem 2e rcalizator zadartia zobowiqhe sig przeznaczyd Srodki pozyskane ze zbycia rueczy
na rcalizaqg cel6w statutowych.

6. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadania publicznego - zakupu nagr6d
rzeczorych, dokumentami potwierdzaj4cymi przekazanie tych nagr6d s4 imienne listy odbioru,
zawiaajqce pokwitowanie odbioru nagrody przezobdarowanego, podpisaneprzezosoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu. Lista powinna by6 opatrzonadatq, zgodnqz datqprzekazania nagr6d
oraz powinna zawierue informacjg na temat zawod6w, turnieju lub imprezy, w zwi1zku z kt6rq
nagrody zo staly rozdane.

7. W przypadku przekazywania nagr6d w trakcie festyn6w, zawod6w lub imprez o charakterze
masowym, dopuszcza sig dokumentowanie przekazania nagr6d za pomocq zbiorczego protokolu
przekazania nagr6d, dokumentacj i fotograficznej lub multimedialnej.
8. Protok6l, o kt6rym mowa w pkt V.7 powinien zawierad datg, zgodnq z datq, przekazartia nagr6d,
informacjg na temat zawod6w, tumieju lub imprezy, w zviqzku z kt6r4 nagrody zostaly rozdane,
okreSlenie przedmiot6w, stanowi4cych nagrody, wraz z podaniem ich liczby oraz wskazanie liczby
os6b, kt6rym zostaNy one przekazane.

9.Przeznagrody nale?y rozumie6 puchary, dyplomy oraz drobny sprzgt,o wartoSci jednostkowej nie
przekraczaj4cej I 50,00 zl.
10. W przypadku finansowania - w ramach rcalizacji zadaniapublicznego - uslug transportowych,
podmiot rcalizujqcy zadanie publiczne zobowiqzany jest dol4czyd do sprawozdania koricowego
z wykonania zadarua listg uczestnik6w projektu objgtych transportem, podpisanq przez osoby
uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.
11. Burmistrz Kolbuszowej zastrzega sobie prawo nieprzystqpienia do zawarcia umowy,
b4d2odst4pienia od jq rcalizacji, w szczeg6lno6ci zaS odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku
dokonania przez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiemego zmniejszeniaudziaNu Srodk6w innych,
ni2 dotacj a, w kosztach wykonania zadaniapublicznego.
12. Zmniejszenie, o kt6rym mowa w pkt V.l1 moze zostal stwierdzone na etapie planowania lub
r ealizacji zlecone go zadania publicznego.
13. Pruez nieuzasadnione zmniejszenie nale?y rozumied wykazanie, na etapie skladania oferty
rcalizacji zadania publicznego, zawyZonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych do
wykonania tego zadarria a nastgpnie z.miang tych koszt6w, bez jednoczesnej zmiany zakresu
tzeczowego,

14, Przez nadmieme zmniejszenie naleZy rozumie6 takq zmiang zakresu finansowego zadania
publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadaria, bqdl zakresu



iliczby podejmowanych dzialah- w spos6b niewsp6lmiemy do proporcji, pomigdzy wnioskowanQ

a przyzrLan4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi..

l.Gmina Kolbuszowa zlecajqc rcalizacjg zadania publicznego moze dokonywad kontroli i oceny

rcalizacji zadania, w szczeg6lno Sci :

1) stopnia rcalizaqi zadaniai

2) efektywno Sci, rzetelno Sci i j ako 5c i r ealizacji zadania)

3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych otrzymanych na rcalizacig zadania;

4) prowadzeni a dokument acji zwiqzanej z r ealizowanym zadaniem.

2. Kontrola mohebyl przeprowadzona w ka"Zdym czasie, zar6wno w toku realizacji zadania oruz po

jego zakohczenht. Kontrola moae byi przeprowadzona zar6wno w siedzibie Urzgdu, jak

i w siedzibie Zleceniobiorcy.

3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt VI.l-z dokonuj4 pracownicy Urzgdu Miejskiego na podstawie

imiennych upowa2nieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej.

4. W ramach kontroli, upowaZnieni pracownicy Urzgdu mog? badal dokumenty i inne noSniki

informacji, kt6re maj4 lub mog4 miel znaczenie dla oceny prawidlowoSci wykonywania zadania,

oraz Lqda| udzielania ustnie lub ta pi5mie informacji dotycz4cych wykonania zadarrra.

Zleceniobiorca na Z4danie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczyd lub udostgpnid dokumenty

i inne noSniki informacji oraz:udzielid wyjaSnieri i informacji w terminie okreSlonym przez

kontroluj4cego.

5. Konsekwercj4 rua4cych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, na

podstawie przepis6w o finansach publicznych,mo2eby6 zwrot czgsci lub caloSci przyznanej dotacji.

VII. Sprawozdanie z wykonan ia zadania publicznego.

l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie kofcowe z wykonaniazadanra publicznego

wterminie 30 dni od dnia zakohczeniarcalizacjizadania, wedlug wzoru zgodnego zzaNqcznrkiem

do rozporu1dzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24

pu2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych tealizacii

zadahpublicznych omzwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai (Dz. U. 22018 t.,po2.2057).

2.Do sprawozdania z wykonaniazadaniapublicznego przedklada sig zestawienie faktur oplaconych

w ramach udzielonej dotacji. Pelna dokumentacja merytoryczna oraz finansowa ma by6 gromadzona

w dokument acji Zleceniobiorcy, dostgpna na wezwanie przez Zleceniodawca.

VIII. Termin skladania ofert.
l. Oferty nalely sklada6 osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w

Pokoju 21, albokorespondencyjnie na adres: Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w

Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa do dnia 28 czerwca 2021r. do godz. 15.

2. Ofefi zNoaone lub dorgczone po terminie, nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.

3.Oferta powinna by6 zNoaona na druku, zgodnym z zalqcznikiem do rczporz1dzenia

przewodnicz4cego komitetu do spraw po2ytku publicznego z dnia 24 pu2dziernika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacii zadahpublicznych oraz

wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai (Dz. U. 22018 r.,po2.2057).
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IX. Termin, tryb i kryteria stosowane prry dokonywaniu wyboru ofert.
1. Weryfikacja kompletnoSci i poprawno$ci zNohonych ofert jest prowadzona rn bieaqco

w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.
2. W terminie do 7 dni od zamknigcia naboru ofert zbiera sig Komisja konkursowa, kt6ra opiniuje
zhohone oferty.
3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjE o przyzfianiu dofinansowania, po zapoznaniu sig

z opini4 Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od przedstawienia mu protokolu
zptactej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej mohe odm6wii przyznaniadofinansowania w przypadku:

1) powzigcia uzasadnionych wqtpliwoSci, co do wiarygodnoSci danych zawarlych w ofercie
rcalizacji zadania publ i czne go ;

2) niezlohenia lub nieterminowego zlohenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania
publicznego w latach poprzednich;

3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narcalizaqg zadaipublicznychzalatapoprzednie.
S.Przy rozpatrywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
1 ) dopelnienie wymagari formalnych,
2) zawartoS6 merytorycz$q oferty tj. stopief zgodnoSci zaproponowanychprzez Oferenta dzialait
z celem zadania, pomyslowoS6, kompleksowoS6 proponowanych dzialaf., rzetelny i realny
harmonogram prac, starannofif i szczeg6lowoS6 opisu dziaNarti rezultat6w wynikaj4cychzrealizacji
zadania(O-10 pkt),

3) budzet zadanra tj. ocena kalkulacji koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdno5ci oraz efektywno5ci wykorzystania Srodk6w, (0-
10 pkt),

4) potencjal realizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe irzeczowq w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytoryczfie kadry realizljqcej zadanie (kwalifikacje),
baza sportowo- rekreacyjno - turystyczna (0-10 pkt),
5 ) grupa doc elowa oruz pr zypuszczalna liczba o dbi orc 6w (0 - I 0 pkt),
6) innowacyj noSd proponowany ch rozwiqzafi.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie lDz.lJ. 22020 r.,
poz.l057 tj. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym I Dz.ll. 22020 r., poz. 516
j.t.l, oruzustawy zdnia27 sierynia2}}9 r. o finansachpublicznych (Dz. lJ.22019 r., po2.869, j.t.).
7. Od odmowy przyznaaiadofinansowania nie przysluguje odwolanie.
8. Szczegfilowe informacje na temat konkursu moimauzyskad w Referacie Budzetowym w Wydziale
Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. 17 2271 333 wew.342.

X. Ochrona danych osoborvych
l.Zgodnie z art. 24 ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 22019 r.,poz.l78ltj.) administratorem danych osobowychzawartych w oferciercalizacji
zadania publicznego j est Burmistrz Kolbuszowej.
2. Dane osobowe przetvtarzane sq w celu ludzialu oryanizacji pozarzqdowej w otwartym konkursie
ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.
3.Kuhdy posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz ichpoprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.



Xl.Zadania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty zwiqztne z ich realizacj4.

LP. LTZACJE. ZADANIA

I w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

Zyciowej, ratownictwa i ochrony ludnoSci oraz pomocy osobom objqtym skutkom pandemii COVID-I9, oraz

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzezttrzymanie obiekt6w i infrastruktury

sportowo - rekreacyjnej ". 300 000 zl

2. wadzenie sekcji brydza sportowego dla os6b z terenu

gminy Kolbuszowa. I 000 zl

niepehrosprawnych z terenu Gminy Kolbuszowa popr:zez

udziatr w zajgciachna krytej plywalni "Fregata" w Kolbuszowej 2 000 zl

4. inie Kolbuszowa poprzez organizacjg zajg6 piki nohrej

mg1czyzn w grupie wiekowej senior6w dla zespol6w: Klasy A MUKS ,,Sok6f'Kolbuszowa Dolna, klasy B

LZS ..Huraean" Przedb6rz,LZS,,Werynianka" Werynia, UKS,,Wilga" Widelka 20 000 zl

5. ez organizacjg zaj96 pilki no2nej dla druZp MUKS ,,Sok6l"

Kolbuszowa Dolna w grupach junior starszy, junior mlodszy 20 000 zl

6. organizacj g zai 96 sportowo-relaeacyjno - kulturalnych

dla dzieci imlodzieff Gminy Kolbuszowa 100 000 zl

7. starszym,niemaj4cymzatrudnieniaorazdzieciomirrilodzieLy

szkolnej z rodzin patologicmych, wielodziefirych, najubo2szych wychowuj4cych sig w warunkach

niekorzvstnych dla ich rozwoiu. 80 000 zl

8. trudnej sytuacji 2yciowej najubo2szym mieszkarlcom, od

2011 poprzez pozyskiwanie i rozdawnictwo artykul6w 2ywnoSciowych, odziely Srodk6w chemicznych i

artykul6w przemyslowych 2000 zl

9. esie pomocy spoleczrej poprizezorganizowanie

czasu dla os6b starszych i samotnych - Prowadzenie Popoludniowego Klubu Seniora pod nazw4 "Klub

starszych nastolatk6w" 2 000 zl

10. DzialalnoS6 wspomagaj 4ca rozw6j

Zycia,w pelni sil"

lokalnych poprzez organizacjg zaj 96 "W pehi
2 000 zl

wsp6lnot i spolecznoSci

ll z terenu miasta i gmtty Kolbuszowa. 5 000 21

12. poprzez organizacjg zaj96 lekkoatletycznych w Gminie

Kolbuszowa 20 000 zl

13. Drialalno11 na rzecz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa

narodowego 7 000 zl

14. Wspieranie Kultury Podkarpacia poprzezwarsztaty dla senior6w 60+ i kultywowanie folkloru rodzimego

2 000 zl

Ogloszenie vtnieszcza

wwqt-bip. ko l-b lrszo wa, pl
ul. Obroric6w Pokoju

sig

a takZe

na stronie intemetowej http://www.kolbuszowa.pl oraz

na tablicach ogloszeri w lJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,

Zup.B

tr{,
zASTEP
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