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OGI,OSZENIE

BURMISTMA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalnoSd porytku publicznego

na realizacjgzadafiwlasnych gminy w 2022 roku.

Napodstawie art. 13, w zwiqzkuzafi.4 ust.1 ustawy zdnia24 kwietnia2003r. o dzialalnoSci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020r.,po2.1057) og)asza sig Otwarty Konkurs

Ofert na realizacjg zadaipublicznych, w zakresie:

dzialalnoSci na ruecz os6b niepelnosprawnych,
dzialalnoSc i ra rzecz os6b w wieku emerytalnym,
dziaNalnoici wspomag ajqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,
ochrony i promocji zdrovna,
dzialalnoSci na rzecz dzieci i rriodzie?y, w tym wypoczynku dzieci i rrrtodzie?y; kultury,
sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
przeciwdziaNaniauzalehnieniomipatologiomspolecznym.

1. Zlecenie rcalizacji zadafi publicznych nast4pi w formie wspierania wykonywania zadair

publicznych, wraz z udzieleniem dotacji, uwzglgdniaj4c wklad osobowy pracy wolontariuszy

w rcalizacjE zadania.

I. WysokoSd Srodk6w zaplanowanych w bud2ecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na realizacjg

zadafiw 2022 roku wynosi l4cznie 320 000 zNrw tymnazadaniazzahesut

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 265 000 zl. poprzez:

a) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki popruez organizacjE zawod6w

sportowych, imprez rekreacyjnych, wydarzeri turystycznych oruz dziaNah zwiqzanych

z Wpoczynkiem dzieci i rrtodziely; wsp6ldzialanie z klubami sportowymi,

stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjarri w zakresie koordynowania

odbywaj4cych sig na terenie gminy zawod6w sportowych, imprez rekreacyjnych oruz

wydarueh turystycznych, dzialalnoSd, prowadzenie i utrzymywanie powierzonej bazy

obiekt6w sportowych, rekreacyjnych i turystycznychoraz udostgpnianie tqbazy klubom

sportowym, stowarzyszeniom kultury ftzycznej, innym orgartizacjom i uZytkownikom;

prowadzenie dziahafi sportowych, rekreacyjno - rozrywkowych maj4cych na celu

zagospodarowanie czasu wolnego seniorom 250 000 zl,

b) organizacj E zqEd sportowych dla klub6w sportowych wiejskich 15 000 zl

2) dzialalnoSci na rzecz os6b w wieku emerytalnym" samotnych. niepelnosprawnych

w kwocie 55 000 zl" poprzez:

a) dzialalnoS6 na rzecz os6b w wieku emerytalnym poprzez organizacjg zajE6 wsparcia

przeztaczonego dla os6b samotnych w rodzinach, kt6re z powodu wieku, choroby lub

innych ptzyczytwymagaj4 pomocy, a s4 jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie

moae zapev,rni6; podejmowanie dzialuhzwiqzanychzpomocq spoleczn4 maj4ce na celu

organizowanie czasu wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy

Kolbuszowa oraz zaspokajanie ich potrzeb, a tak2e wsparcie w samodzielnym

egzystowaniu w Srodowisku lokalnym w kwocie 50 000 zl.
t



b) pomoc dla os6b ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z terenu Gminy Kolbuszowa
prowadzenie jadlodajnioruzrozdawnictwo ZywnoSci 5 000 zl

Okres realizacji umowy, wysoko5d przyznanych Srodk6w dlazloilonych ofert okreSli umowa na
realizacjg zadania publicznego. Realizacj azadania nie dtruisza jak do 31 grudnia 2022 rok'u,
1. Dla potrzeb niniejszego konkursu ofert" okresla sig nastgpuj4ce cele zlecanych zadari:
a) Organizacjg zqg| sportowych i imprez towarzysz4cych m.in. turniej6w, zawod6w, rajd6w, jako
alternatywne formy spgdzania czasu wolnego poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkaricom Gminy Kolbuszowa ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem dzieci i mhodzieiry,
w szczeg6lnoSci poprzez organizacjg, na terenie Gminy Kolbuszowa, zajEd sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych, majqcych na celu rozw6j i doskonalenie sprawnoilci frzycznej,
odnowg sil psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzacjg walor6w rekreacji ruchowej
w celu minimalizowania wystgpowania negatywnych zjawisk spolecznych. Realizacja projektu
powinna r6wnie2 przyczyniad sig, poprzez wyrabianie wSr6d uczestnik6w zadania nawyk6w
aktywnego spgdzania czasu wolnego oraz promocjg zdrowego stylu Zycia, do wzrostu SwiadomoSci
na temat zagrohei wynikaj4cych z uzaleLnieh od substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym
alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w odtxzaj4cych, tytoniu. Realizowanie w/w celu bgdzie polega6 na
organizaqi:

Y zajg| sportowych - prowadzone w formie periodycznej, w przedziale czasowym, okreSlonym
w ogloszeniu o konkursie na realizacjg zadania publicznego, pod kierunkiem osoby posiadaj4cej
wiedzg, doSwiadczenie i umiejgtno(ci niezbgdne do wykonywania zadahtrenera lub instruktora,

F imprez towaruysz1cych zalgciom sportowym - powiqzanych tematycznie z prowadzonymi
zajgciani sportowymi, odbywaj4ce sig r6wnolegle lub koricz4ce cykl zajg6 sportowych turnieje,
zawody lub rajdy odbywaj4ce sig pod kierunkiem osoby posiadaj4cej stosowne - potwierdzone
odpowiednimi dokumentami - uprawnienia, posiadaj4ce wiedzq, doSwiadczenie i umiejgtnoSci
niezbgdne do wykonywania zadafrtrenera lub instruktora.
b) Wspieranie os6b niepelnosprawnych zagrohonych patologi4 spolecznqt poprzez oryanizacjg
integracyjnych imprez sportowo - turystyczflo - rekreacyjnych i kulturalno -rozrywkowych
przeciwdziaNanie wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych. Pruez realizacjg projekt6w
zglaszanych w celu wykonania zadania publicznego nalely rozumiei organizowanie na rzecz os6b
niepetrnosprawnych, starszych, grup senior6w imprez , zar6wno o charakterze sportowo - turystyczno

- rekreacyjnym, jak i kulturalno - rozrywkowym, w celu eliminacji, bqd2lagodzenia zagroaeh
wynikaj qcy ch z mar ginalizacji tej grupy os6b.

c) Oryanizacjg wsparcia przeztaczonego dla os6b samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re zpowodu
wieku, choroby lub innych przyczyrl wymagaj4 pomocy, a s4 jej pozbawione lub rodzina takiej
pomocy nie mo2e zapewnil, dziaNania na rzecz os6b starszych, emeryt6w, rencistlw poprzez
organizacjg spotkan kulturalnych, przeciwdzialanie patologiom spotrecznym poprzez orgarizacjg
czasu wolnego mieszkat'rcom Gminy Kolbuszowa.
d) Podejmowanie dzialreirt zwiqzanych z pomocq spolecznq maj4ce na celu organizowanie czasu
wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowa oraz zaspokajanie ich potrzeb,
atakhe wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku lokalnym.
e) Podejmowanie dzialafizwiqzane z dziaNalnoSci4 na rzecz os6b w wieku emerytalnym, samotnych,
niepelnosprawnych z Gminy Kolbuszowa, oraz pomoc osobom ubogim ptzez rozdawnictwo
produkt6w Zywno Sciolyych.
2. Zastrzega sig mo2liwoS6 przyjgcia do realizacji innego sposobu wykonania zadafipublicznych pod
warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanych dziaNahirczwiqzahorganizacyjnych
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z przepisami prawa oraz obowiqzt$qcymi programami, przyj,Etymi na szczebbt centralnym,

regionalnym oraz lokalnym.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacja moae zostal prz.yznana oferentowi, kt6ry zlozry - w terminie 21 dni, od dnia ogloszenia

niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertg wg wzoru stanowi4cego tozpotzqdzenie

Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 paLdziernika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizaqi zadah publicznych otaz

wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadaf (Dz. U. 22018 t.,po2.2057).

2. Do udziaht w konkursie ofert (oceny merytorycznej), na rcalizaqg zadah, o kt6rych mowa

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnialqcznie nastgpujqce wymogi

formalne:

1) jest oryanizacjq pozaru1dow4 lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020,po2.1057

j.t.)
2) jego cele statutowe s? zbiehne z zadaniarti okre5lonymi w niniejszym ogloszeniu,

3) zlozytkompletnq i poprawn4 ofertg w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu,

4) zlo1ylofertg zgodnqzrcdzalemzadaniaokreSlonego w ogloszeniu, spelniqqcqwarunki rcalizacji

zadania,

3. Rozpatrywane bgd4 jedynie oferty kompletne, poprawne, spelniaj4ce kryterium waznoSci.

4. Oferta jest uznana za kompletn1 jezeli dohqczone zostaly wszystkie wymagane zaN4czniki,tl.:

1) statut,

2) kopia dokumentu potwierdzaj4cego zgloszeniew urzEdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

3) deklarow ana liczbg uczestnik6w zadania publicznego.

5.Spelniaj qce kryterium waznoSci.

l) Za spelniaj4ce kryterium wainoSci uznaje sig zalqczniki zlohone w formie kserokopii,

potwierdzone za zgodnoS6 z oryginahem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

sktadaj4cego ofertg.

2) Terenowe oddzialy organizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mog4 zlozyd wniosek

wylqcznie za zgodq zarzqdu gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa rodzajowego

udzielonego przez zaruqd gl6wny).

3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zaNqcznika lub niespelnienie ptzez kt6rykolwiek

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

odrzucenia oferty ze wzglEd6w formalnych.

4) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.

6. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:

1 ) j est zgodna z celari i zaLoheniami konkursu,

2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,

3) zlohona jest w terminie okreslonym w ogloszeniu,

4) podmiot jest uprawniony do z]ohenia oferty,

5) oferta orazzalqczniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,

6) dzialalno66 statutowa (dzialalnoS6 statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza siE

z dziedzinq zadartiapublicznego bgdqcego przedmiotem konkursu,



7) jest czytelna tzn. v,rypelniona zostaha maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w caloSci,

8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powipanie pomigdzy celami zadania, szczeg6lowym zakresem
rzeczovflm zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialafi a kosztorysem zadania
i oczekiwanymi efektami realizacji,
9) termin realizacjizadanianie wykraczapozaramy czasowe, okreslone w niniejszym ogloszeniu,
10) kalkulacjaprzewidywanych koszt6w realizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem formalno-
rachunkowym,
1 1) kosztorys zadania ze wzglEdu na rodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,
12) okreSlone zostaly bezpoSrednie efekty rcalizacji oferty,
13) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostanqosi4gnigte poprzezrcalizacjezadania,
14) okreSlono czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie realizacii
ofertywdalszychdzialaniachoryanizaqi-trwalosdrezultat6wzadania.
Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkolyych informacji dotyczqcych rezultat6w
w rcalizacji zadartiapublicznego .

7. Strony oferty winny byo ze sob4 pol4czone np. zszyte, spigte (nie bindowane).
8 . ZNohenie oferty nie j est r6wnoznac zne z zapewnieniem przyznania dotacj i lttb przyznaniem dotacj i
w oczekiwanej wysokoSci (niezale2nie od oczekiwanej kwoty).
9. Kwota przyznanej dotacji mohebycnizszaod okreslonej w ofercie.
10. Ka2de z zadafi, o kt6rych mowa w pkt. I. bgdzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza sig
mo2liwos6 wyboru wigkszej niz l,liczby podmiot6w do wykonaniazadania.
ll. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie wspierania jego realizacji.
l2.Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,
w szczeg6lno6ci zmniej szenie zakresu rzeczowego.
13. 1. W przypadku zaniechania rcalizacji zadania lub przerwy w jego realizacji Cp1uzq niz
1 miesi4c oferent 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 jakim zostataprzekazanawraz z odsetkami.
14. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawarlej umowy,
z obowiqzkiemrozliczenia sig po zrealizowaniu zadania.

III. Termin realizacj i zadafi.
Termin tealizacji okreslapodpisanaumowa, nie dluzej niZdo 31 grudlia 2022r.,dorozliczenia
koszt6w zadaniabgd4 rozpatrywane tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi.
1. Dotacja mozebyt przyznanawylqcznie na dofinansowanie zadah, o kt6rych mowa w niniejszym
ogloszeniu konkursowyffi, po zawarciu stosownej umowy.
2. W przypadku zadafi wykonywanych na terenie plac6wek oSwiatowych, przez mieszkaric6w
rozumie sig dzieci imlodzie?uczEszczajqc4 do tych plac6wek.
3. Przyznane Srodki finansowe mog? byd przeznaczorLe vrrylqcznie na pokrycie koszt6w celowych,
uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okreslonych rodzajowo w kosztorysie wydatk6w,
stanowi4cym zalqcznik do tej umowy, bezpoSrednio zwiqzanych z realizacjq zadania publicznego.
Srodki frnansowe, uzyskane w ramach dotacji, nie mog4 by6 wykorzystane na:
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l) zadania i zakupy inwestycyjne z vtyhqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do poprawnej

rcalizacjizadaniapublicznego, okreslonych rodzajowo i uzasadnionych rzeczowo w ofercie rcalizacii

zadaniapublicznego orazzaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadaniapublicznego;

2)koszty stale podmiot6w, nie zwiqzane z wykonaniemzadania publicznego;

3) podatki, cNa, oplaty skarbowe;

4) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania ztyttilu otrzymanych kredyt6w;

5) nabycie lub dzierhawg grunt6w;

6) prace remontowe i budowlane;

4. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czgsciowa danego wydatku dwa

ruzy ze (rodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczeg6lno6ci:

1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch r62nych projekt6w

wsp6trfinansowanych ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, bqd? innych Srodk6w publicznych

wsp6lnotowych lub krajowych,

2) sfinansowanie lub refundacja koszt6w podatku VAT ze Srodk6w budzetu Miasta i Gminy

Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze Srodk6w budZetu paristwa w oparciu

o ustawg z dnia 25 maja 2016 r, o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 2020r ., poz. 1 06 j .t. )
3) zakupienie Srodka trwalego z udzia\em Srodk6w dotacji pochodz4cej z budzefit Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,

4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy zotrzymanej dotacji.

5. OkreSla sig nastgpujqce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b

zaanguhowanychwrcaLizacjgzadafi publicznych:

1) prowadzqcy zajgcia sportowe - do 60 zNbrutto zanie mniej, niz 60 min.;

2)terapeuciprowadzqcy zajgcia- do 60 zN.brutto zanie mniej, niz 60 min.

3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 zlbrutto zanie mniej, niZ 60 min;
4) inne czynnoSci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowranym kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik do umowy .

6. Okresla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub cztronka podmiotu

realizuj4cego zadanie publiczne, przyjmowane do rczliczenia wykonania zadania, jako

pozafi nansowy wklad wlasny :

1) prowadzqcy zqgciasportowe - do 60 zl.brutto zanie mniej, niZ 60 min.;

2) terapeuci prowadz4cy zajEcia- do 60 z].brutto nie mniej, niz 60 min.;

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

4) inne czynnoici zwiqzale z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cym zatqcznik do umowy.

7. Dopuszcza siE pobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem prowadzetia odplatnej

dzialalnoSci poZytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody

uzyskiwane ztyttilu ophat,przeznacza sig na rcalizacjg zleconego zadania publicznego.

8. Dopuszczasig mozliwoSd sprzedaly bilet6w
8. Z podmiotami, kt6rych oferta zostalawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowa zawierapisemn4

umowg o dofinansowanie realizaqi zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zaN4cznik do

rczporzqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia24 pu1dzietnika

2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrcalizacjizadaflpublicznych

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

zakres i warunki rcalizacji zadania publicznego.



9. Na hadnym etapie rcalizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez
uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej, innych rodzaj6w koszt6w, niZ wskazane
w pierwotnie z).ohonej ofercie.
10. Przekazanie Srodk6w finansolyych nastgpuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy
podmiotu rcaliz$qcego zadanie publiczne, w terminie okreslonym w umowie o dotacjg.
ll. Zastrzega sig mo2liwoSd przekazania dotacji w transzach.

lZ,Datazawwciaumowy o dotacjg moZe zosi;ae odroczona,zewzglgduna termin wykonania zadania
publicznego.

13. Podmiot realizt$1cy zadanie publiczne musi byi jedynym posiadaczem wskazanego rachunku
bankowego oraz jest zobowi1zany do prowadzeria Wodrgbnionej dokumentacji finansowo-
ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych na realizaqE zadania zgodnie z zasadami
wynikaj4cymi z ustawy zdnia2g vtrzefinialgg4 r. o rachunkowoSci (Dz. U. 22021r.,poz.2l7 tj.),
w spo s6b umo2liwiaj 4cy identyfi kacj g poszc zeg6lny ch operacj i ksiggowych.
14. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeni:u musz4 byd zgodne
zharmonogramemprzedlohonymprzezpodmiotrealizujqcyzadaniepubliczne.
15. Dopuszcza siE mo2liwoSd skladania oferty wsp6lnej narealizacjE zadaina prawidlowym druku
oferty zgodnej z zal1cznikiem do rozporuqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw pozytku
publicznego z dnia 24 pu2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotycz4cychrealizacjizadaipublicznychoruzwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai,(Dz. U.
22018 r.,po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadarfi.

l.Realizator zadania publicznego zobowiqzany jest do prowadzenia zaJEC zgodnie
z harmonogramem realizacji zadania publicznego, stanowi4cego zalqcznik do umowy
o dofinansowanie.

2. Realizator zadaria publicznego powinien systematycznie dokumentowa6 fakt prowadzeniazajgd
z uczestnikami programu poprzez:
l) zawarcie stosownych um6w z osobami prowadzqcymizqgcia;
2) prowadzenie imiennychvrykaz6w uczestnik6w zajg6 wraz z informacj4 odno$nie rodzaju zajEt,
miejsca i czasu ich prowadzenia, oruzichtematyki.
3.W przypadku finansowania- w ramach realizacjizadaniapublicznego - zakupu sprzgtu sportowego,
kwalifikowane s4 wyl4cznie wydatki dotyczqce nabycia sprzgtu sluz4cego uprawianiu dyscypliny
sportowej, kt6rej upowszechnianiem zalmuje sigrealizator zadaniapublicznego.
4. Realizator zadania jest zobowiqzany do niezbywartia, zwiqzanych z realizaqq zadania rzeczy
zakupionych za Srodki pochodz4ce z dotacjiprzezokres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
5. Zleceniodawca mohe, na umotywowany wniosek rcalizatorazadaniapublicznego,wyrazi| zgodg
na zbycie rzeczy przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w pkt V.4 niniejszego ogloszenia,
pod warunkiem 2e realizator zadania zobowiqhe sig przeznaczyC Srodki pozyskane ze zbyciarueczy
na rcalizaqg cel6w statutowych.
6. w przypadkts, finansowania - w ramach realizacji zadania publicznego - zakupu nagr6d
rzeczowych, dokumentami potwierdzaj?cymi przekazxie tych nagr6d s4 imienne listy odbioru,
zawierujqce pokwitowanie odbioru nagrody przezobdarowanego, podpis aneprzezosoby uprawnione
do reprezentowania podmiotu. Lista powinn abyd opatrzona dat1, zgodn1 z datq przekazania nagr6d
oraz powinna zawierad informacjg na temat zawod6w, turnieju lub imprezy, w zwiqzku z kt6rq
nagrody zo staly rozdane.



7.W przypadku przekazywania nagr6d w trakcie festyn6w, zawod6w lub imprez o charakterze

masowym, doptszcza sig dokumentowanie przekazania nagr6d za pomocq zbiorczego protokolu

przekazania nagr6d, dokumentacj i foto grafi cznej lub multimedialnej .

8. Protok6l, o kt6rym mowa w pkt V.7 powinien zawieral datE, zgodnq z datq przekazania nagr6d,

informacjg na temat zawod6w, turnieju lub imprezy, w zwiqzku z kt6r4 nagrody zostaly rozdane,

okreSlenie przedmiot6w, stanowi4cych nagrody, wraz z podaniem ich liczby oraz wskazanie liczby

o s6b, kt6ry m zostaLy one przekazate.
g.Prueznagrody naleay rozumied puchary, dyplomy oraz drobny sprzgt, o wartoSci jednostkowej nie

przel<raczaj4cej 1 50,00 zl.

10. W przypadku finansowania - w ramach rcalizacji zadatiapublicznego - uslug transportowych,

podmiot rcalintjqcy zadartie publiczne zobowiqzany jest dolqczy6 do sprawozdania kofcowego

z wykonania zadania listg uczestnik6w projektu objgtych transportem, podpisanq przez osoby

uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

11. Burmistrz Kolbuszowej zastrzega sobie prawo nieprzyst4pienia do zawarcia umowy,

b4d2 odst4pienia od jej realizacji, w szczeg6lnoSci zaS odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku

dokonania przez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszeniaudzialu Srodk6w innych,

ni? dotacja, w kosztach wykonania zadaniapublicznego.

12. Zmniejszenie, o kt6rym mowa w pkt V.l1 moZe zostal stwierdzone na etapie planowania lub

rcalizacji zlecone go zadania pub liczne go.

13. Przez nieuzasadnione zmniejszenie nalehy rozumie6 wykazanie, na etapie skladania oferty

realizaqi zadania publicznego, zawyhonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych do

wykonania tego zadania a nastgpnie zmianE tych koszt6w, bez jednoczesnej zmiany zakresu

rzeczowego,

14. Przez nadmierne zmniejszenie nale?y rozumie6 takq zmiang zakresu finansowego zadania

publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadania, bqd? zakresu

iliczby podejmowanych dzialah - w spos6b niewsp6lmierny do proporcji, pomigdzy wnioskowan4

a przy znanqt kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi.
l.Gmina Kolbuszowa zlecqqc realizacjg zadania publicznego moZe dokonywa6 kontroli i oceny

realizaqi zadania, w szczeg6lno6ci :

1) stopnia realizacji zadania;

2) efektywno Sci, rzetelnoSci i j akoSc i r ealizacji zadania;

3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych otrzymanych na realizaqg zadanic

4) prowadzenia do kument acji zwiqzanej z rc alizow arty m zadaniem,

2. Kontrola moaebyl przeprowadzona w ka:Zdym czasie, zar6wno w toku rcalizacjizadaniaoruzpo
jego zakohczeniu. Kontrola moae byi przeptowadzona zar6wno w siedzibie Urzgdu, jak

i w siedzibie Zleceniobiorcy.

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

imiennych upowaznieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej.

4. W ramach kontroli, upowaznieni pracownicy Urzgdu mog? badat dokumenty i inne no6niki

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

oraz aqda1 udzielarria ustnie lub na piSmie informacji dotyczqcych wykonania zadania.

Zleceniobiorca na Zqdarie kontroluj4cego jest zobowi1zany dostarczyd lub udostgpni6 dokumenty



i inne noSniki informacji oraz udzielid wyjaSnieri i informacji w terminie okre5lonym przez
kontroluj4cego.

5. Konsekwencj1 ruZqcvch uchybief w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, na
podstawie przepis6w o finansach publicznych,mohe byi zwrot czgsci lub calo6ci przyznanej dotacji.

VII. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie kofcowe z wykonaniazadania publicznego
w terminie 30 dni od dnia zakoiczeniarealizacji zadania, wedlug wzoru zgodnego z zalqcznikiem
do rczporzqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw po2ytku publicznego z dnia 24
paldziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych rcalizacji
zadafi publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai (Dz. tJ . z 2018 r ., poz.2O57),

2. Do sprawozdania z wykon ania zadania publiczne go nalely zalyczyd dodatkowe mateialy o mog4ce
dokumentowat dzialania faktyczne podjgte przy realizacji zadania (np. listy uczestnik6w projektu,
dokumentacj g fotografrcznq, terminarze, zestawienia wynik6w, relacje prasowe, protokoly
z zawod6w, dzienniki zajg1,jak r6wnieZ dokumentowa6 konieczne dzialania prawne (kopie um6w,
kopie dowod6w przeprowadzenia odpowiedniego postgpowania w ramach zam6wiehpublicznych).

VIII. Termin skladania ofert.
1. Oferty nale?y skladad osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrofc6w
Pokoju 21, albo korespondencyjnie na adres: Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w
Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
2. Oferty zlohone lub dorgczone po terminie, nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.
3.Oferta powinna byd zlohona La druku, zgodnym z zalqcznikiem do rczporz4dzenia
przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 puhdziernika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz1cychrealizaqi zadafipublicznych oraz
wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadan(Dz.U.22018 r,,po2.2057).

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
1. Weryfikacja kompletnoSci i poprawnoSci ztohonych ofert jest prowadzona La bie2qco
w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.
2. W terminie do 7 dni od zam}rrigcia naboru ofert zbiera sig Komisja konkursowa, kt6ra opiniuje
zlohone oferty.

3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjg o przyznaniu dofinansowania, po zapoznaniu sig
z opiniq Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od przedstawienia mu protokolu
zprac tej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej moZe odm6wi6 przyznaniadofinansowania w przypadkul
1) powzigcia uzasadnionych w4tpliwo$ci, co do wiarygodno6ci danych zawartych w ofercie

r e alizacji zadania publiczne go ;

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

3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narealizacjg zadahpublicznychzalatapoprzednie.
5.Przy rozpatrywaniu ofert bgdq brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
1 ) dopelnienie wymagari formalnych,
2) zawartoSd merytorycznq oferty tj. stopief zgodnoSci zaproponowanych przez Oferenta dziaNaft
z celem zadania, pomyslowoSd, kompleksowoS6 proponowanych dziahaf^, rzetelny i realny



harmonogratnprac, starannoSd i szczeg6lowoS6 opisu dziaNahi rezultat6w wynikaj4cychzrcalizacji

zadania(0-l0 pkt),

3) budzet zadanratj. ocena kalkulacji koszt6w rcalizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdnoSci oruz efektywnoSci wykorzystania Srodk6w, (0-

10 pkt),

4) potencjal realizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe irueczowe, w tym Swiadczenia wolontariuszy

i pracaspoleczna czlonk6w, przygotowanie merytoryczne kadry rcalizujqcq zadanie (kwalifikacje),

baza sportowo- rekreacyjno - turystyczna (0-10 pkt),

5) grupa docelowa oruzprzypuszczalnaliczba odbiorc6w (0-10 pkt),

6) innowacyj noS6 proponowany ch rczwiqzah.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy

z dnia24 kwietnia2003 r. o dziaNalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie lDz.U.22020 t.,

pozj057 tj. /, ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym lDz.U.22022t.,po2.559
j.t.l, orazustawy zdnia2T sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych(Dz.U.z202l r., po2.305, j.t.).

7 . O d odmowy przy znania dofi nansowania nie przysluguj e odwolanie.

8. Szczeg6lowe informacje na temat konkursu moinauzyskai w Referacie Bud2etowym w Wydziale

Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. 17 2271 333 wew.342.

X. Ochrona danych osobowych

l.Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. 22019 r.,poz.17S1tj.) administratorem danych osobowychzawafich w oferciereaLizaqi

zadaniapublicznego jest Burmistrz Kolbuszowej.

2. Dane osobowe przetwaruarre sQ w celu udzialu organizacji pozarz4dowej w otwartym konkursie

ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.

3.Ka1dy posiada prawo dostgpu do treSci swoich danych orazichpoprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XI. Zadania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty zvviqzane z ich realizacjq.

LP. RODZAJ ZADANIA I WYSOkOSC snOUroW Na REALIZACJ4 ZADANIA

1. i sportu poprzezi organizacjg avod6w sportowych,

imprez rekreacyjnych , wydaruefturystycznych, oraz dziahrt zwiqzanych z wypoczy*iem dzieci i niodzieZy;

wsp6ldzialanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi otganizacjami w zakresie

koordynowania odbywaj4cych sig na terenie gminy zawod6w sportowych, imprez rekreacyjnych, orazwydarzeh

turystycznych;- udostgpnianie bazy sportowej klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury frzycznej, innym

organizacjom i uzytkownikom; - prowadzenie dziala'h sportowych, rekreacyjno - rozrywkowych maj4cych na

celu zagospodarowanie czasu wolnego seniorom 410 000 zl

2. Upowszechnienie kultury
gminy Kolbuszowa.

fizycznej i sportu przez prowadzenie sekcji brydZa sportowego dla os6b z terenu

1 000 zl

Prov/adrelie ietraUititac.li psychoruchowej dla os6b niepehrosprawnych z terenu Gminy Kolbuszowa poprzez

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

4. wGminieKolbuszowapoprzezotganizacj9zaj96pilkino2nej
mg1czyzn w grupie wiekowej senior6w dla zespot6w: Klasy A MUKS ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna, klasy B

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

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

6. Or ganizacja XII Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego 6 000 zL

9

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjg zajgt prtki no2nej dla druzyn MUKS ,,Sok6l"



7. Pomoc spoleczna poprzez pomoc osobom sta.s

szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najubo2szych wychowujqcych sig w warunkach
niekorzystnych dla ich rozwoju 80 000 zl

8. N.agodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytu
20ll poprzez po4rskiwanie i rozdawnictwo artykul6w ZywnoSciowych, odzie2y Srodk6w chemicznych i
artykul6w przemyslowych 2 000 zl

9. Zaspokajaniezbiorowychpotrzebwsp6lnotygminnejwzakesiepomoc,
czasu dla os6b starszych i samotnych - Prowadzenie Popoludniowego Klubu Seniora pod nazw4 "Klub
starszych nastolatk6w" 2 000 zl

10. DzialalnoS(,narZeczos6bwwiekuemerytalnympoprzez:organi,
samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re zpowodu wieku, choroby lub innych przyczynwymagajqpomocy,
s4 jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie moZe zapewnic 100 000 zl

ll Pomoc dla os6b ubogich, bezdomnych, bezrobourych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa- 5 000 zt

12. sport to zdrowie" nauka plywania dla dzieci ze szk6l z terenu gminy Kolbuszowa 15 400 zl.

13. Dzialalno5c1atzeczwspieraniaiupowszechnianiakultury
narodowego 7 000 zl

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

2000 zl
15. otganizacjazajg6edllkacyjno.wychowawczo-wypoczynkowycli

dzieciom oraz os. niepelnosprawnym Swiata przyrody, daj4c im mozliwoSd bezpoSredniej obserwacji i badania
Srodowiska 2 000 zl

16. Organizacja XIII Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego 6 000 zl

RAZEM: 637 40021

Ogloszenie umieszcza

wuw, bip.kslb-uszexa.pl
ul. Obroric6w Pokoju

sig

a takae

na stronie internetowej http:/iW_ww..kplbuszowa.p_1 oraz
na tablicach ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,
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