
OGI,OSZENIE

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSd pozytku publicznego
na realizacjgzadafiwlasnych gminy w 2022 roku.

Napodstawieart.13, w zwiqzkuzart.4 ust.l ustawy zdnia24kwietnia2}}3r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2020r.,poz. 1057) ogl.asza sig Otwarty Konkurs

Ofert na realizacjg zadahpublicznych, w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zlecenie realizacji zadan publicznych nast4pi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania

zadafi publicznych, wraz z udzieleniem dotacji, uwzglgdniaj4c wklad osobowy pracy wolontariuszy
w realizacjg zadaria.

I. WysokoSd Srodk6w zaplanowanych w budiecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na realizacjg
zadaniaw 2022 roku wynosi l4cznie 30 000 zlrw tymna zadanie z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 30 000 zlrpoprzez:
a) organizacjg zajg| sportowych na silowniach plenerowych

Okres realizacji umowy, wysokoSd przyznanych Srodk6w dlazloi,onych ofert okre5li umowa na
realizacjg zadania publicznego, nie dluisry niZ 31 grudnia 2022 roku,
1. Dla potrzeb niniejszego konkursu ofert. okredla sig nastgpuj4ce cele zlecan)rch zadari:
a) Organizacjg zajgd sportowych, w tym r6wnie2 zakup sprzgtu sportowego , imprez towaruysz4cych
m.in. tumiej6w, zawod6w, rajd6w, jako alternatywne formy spgdzania czasu wolnego poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego mieszkaricom Gminy Kolbuszowa ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem dzieci i mlodzie?y, w szczeg6lnoSci poprzez organizacjg, rra terenie Gminy
Kolbuszowa, zajEt sportowych, maj4cych na celu rozw6j i doskonalenie sprawnoilci ftzycznej,
odnowg sil psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzacjg walor6w rekreacji ruchowej
w celu minimalizowania wystgpowania negatywnych zjawisk spolecznych. Realizacja projektu
powinna r6wnie2 przyczynia6 sig, poprzez wyrabianie wSr6d uczestnik6w zadania nawyk6w
aktywnego spgdzania czasu wolnego oraz promocjg zdrowego stylu Zycia, do wzrostu SwiadomoSci
na temat zagroheh wynikaj4cych z uzalehniefi od substancji szkodlilvych dla zdrowia, w tym
alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w odtrzajqcych, tytoniu.
2. Zastrzega sig mo2liwoS6 przyjgcia do rcalizacji innego sposobu wykonania zadahpublicznych pod
warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanych dzialahirczwiqzahorganizacyjnych
z przepisarti prawa oraz obowiqzujqcymi programami, przyjgtymi na szczeblu centralnym,
regionalnym oraz lokalnym.

II. Zasady prryznawania dotacji.
1. Dotacja moZe zostal przyznarra oferentowi, kt6ry zloly - w terminie 2l dni, od dnia ogloszenia
niniejszego konkursu - prawidlowo opracowanq ofertg wg wzoru stanowi4cego rczporzqdzenie
Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 pa1dziernika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zadanpublicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadan(Dz.U.22018 r.,po2.2057).

7



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

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnialqcznie nastqpuj4ce wymogi

formalne:

1) jest organizacjq pozaruqdow4 lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24kwietnia2003 r. o dzia\alnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020,po2.1057

j.t.)
2) jego cele statutowe sg zbiehne zzadaniarri okreSlonymi w niniejszym ogloszeniu,

3) z1o1yl.kompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu,

4) zlozyLofertg zgodnqzrcdzqemzadaniaokreslonego w ogloszeniu, spelniai4cqwarunki rcalizacii

zadania,

3. Rozpatrywane bgd4 jedynie oferty kompletne, poprawlre, spetrniaj4ce kryterium wa2noSci.

4. Oferta jest uznana za kompletn1 jeaelidol4czone zostaly wszystkie wymagane zalqczniki,ti.:

1) statut,

2)kopiadokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie w wzEdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

3 ) dekl arow ana liczb g ucze stnik6 w zadania pub I i czne go.

5. Spelniaj 4ce kryterium waZnoSci.

1) Za spelniajqce kryterium wainoSci uznaje siE zalqczniki z-lo2;one w formie kserokopii,

potwierdzote za zgodnoSd z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

skladaj4cego ofertg.

2) Terenowe oddziaNy organizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mog4 zloLy| wniosek

vrylqczrne za zgodq zaruqdtt gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa rodzajowego

udzieloneg c) przez zaruqd gl6wny).

3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zalqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek

z za1qcznik6w wymog6w wa2no Sci szczeg6lowo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankq do

odrzucenia oferty ze wzglgdlw formalnych.

4) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.

6. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:

1 ) j est zgo dna z celami i zalo2;eniarri konkursu,

2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,

3) zlo1onajest w terminie okreslonym w ogloszeniu,

4) podmiot jest uprawniony do zNoheniaoferty,

5) oferta orazzal4czniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,

6) dziatalnoS6 statutowa (dziahalnoS6 statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza siE

z dziedzin zadaniapublicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,

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

jednolicie w caloSci,

8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powi4zanie pomigdzy celami zadania, szczeg6lowym zakresem

rzeczowm zadaria, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialai a kosztorysem zadania

i oczekiwanymi efektam i realizacji,

9) termin realizacjizadxianie wykraczapozararfiy czasowe, okreSlone w niniejszym ogloszeniu,

l0) kalkulacja przewidywanych koszt6w rcalizacji zadaniajest poprawna pod wzglgdem formalno-

rachunkowym,
1 1) kosztorys zadania ze wzglEil,tnarodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,

12) okreslone zostaly bezpoSrednie efekty realizacii oferty,



13) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostan1osiqgnigte poprzezrcalizacjezadania,

14) okreSlorLo czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie rcalizacji

ofertywdalszychdzialaniachoryanizacji-trwatoS6rezultat6wzadania.
Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkolvych informacji dotyczqcych rezultat6w

w realizacji zadania publicznego .

7. Strony oferty winny byd ze sob4 pol4czone np, zszyle, spigte (nie bindowane).

8. Zlohenie oferty nie jest r6wnoznaczne zzapewnieniem przyznaniadotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokoSci (niezalehnie od oczekiwanej kwoty).
9. Kwota przyznanej dotacji mohebylnihszaod okreSlonej w ofercie.

10. Ka2de z zadaft, o kt6rych mowa w pkt. I. bgdzie rczpatywana oddzielnie. Dopuszcza sig

mo2liwoSd wyboru wigkszej niz I ,liczby podmiot6w do wykonania zadania.
ll. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie wspierania lub powierzenia jego realizacji.
l2.Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,

w szczeg6lno3ci zmniej szenie zakresu rzeczowego.
13. 1. W przypadku zaniechania rcalizacji zadania lub przenvy w jego realizacji dluaej ni?
1 miesiqc 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 zostalaprzekazanawraz z odsetkami.

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

III. Termin realizacj i zadafi,
Termin rcalizacji okre$la podpisana umowa, nie dluZej niZ do 31 grudnia 2022 r., do rozliczenia
koszt6w zadaniabgd4 rozpatrywane tylko wydatki poniesione w okresie obowipywania umowy.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi.
1. Dotacja mohebyt przyznanawylqcznie na dofinansowanie zadah, o kt6rych mowa w niniejszym
ogloszeniu konkursowyffi, po zawarciu stosownej umowy.
2. W przypadku zadaf wykonywanych na terenie plac6wek oSwiatowych, przez mieszkafc6w
rozumie sig dzieci imlodzie?uczEszczajqc4 do tych plac6wek.

3. Przyznane Srodki finansowe mog4 byl przeznaczone vrryNqcznie na pokrycie koszt6w celowych,
uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okreSlonych rodzajowo w kosztorysie wydatk6w,
stanowi4cym zalqcznik do tej umowy, bezpoSrednio zwiqzanych z rcalizacjq zadania publicznego.

Srodki finansowe, uzyskane w ramach dotacji, nie mog4 by6 wykorzystane na:

l) zadaniai zakupy inwestycyjne zwylqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do poprawnej

realizacjizadaniapublicznego, okreSlonych rodzajowo i uzasadnionych rzeczowo w ofercie rcalizacji
zadaniapublicznego oraz zaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadanrapublicznego;

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

3) podatki, cla, oplaty skarbowe;

4) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania ztytull otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie htb dzierhawg grunt6w;

4. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czE6ciowa danego wydatku dwa
rvy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczegllnoSci:



1) sfinansowanie lub refundacja

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w

wsp6lnotowych lub kraj owYch,

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

oparciu

Gminy

Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze Srodk6w bud2etu pafstwa w

o ustawg zdnia25 ma1a20l6r.o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 2020t.,po2.106 j.t. )

3) zakupienie Srodka trwalego z udzialem Srodk6w dotacji pochodz4cej z budhetu

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,

4) zwotu koszt6w pracy wolontariuszy z otrzymanej dotacji'

5. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b

zaangahowanychwrcalizacjqzadahpublicznych:
1) prowadzqcy zqgciasportowe - do 60 zN.btutto zanie mniej, niZ 60 min.;

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

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

4) inne czynno6ci zwi4zane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzal1cznik do umowy .

6. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlonka podmiotu

realizuj4cego zadanie publiczne, przyjmowane do rozliczenia wykonania zadania, jako

pozafinansowy wklad wlasnY:

l) prowadz4cy zajgciasportowe - do 60 ztr brutto zanie mniej, niz 60 min.;

2)terapewi prowadz4cy zajEcia- do 60 zl brutto nie mniej, niZ 60 min.;

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

4) inne czynno1ci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zakb;pilizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik do umowy.

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

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

uzyskiwane ztyniluoplat,przeznaczasig na realizacjg zleconego zadaniapublicznego.

g. Z podmiotami, kt6rych oferta zostalawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowazawierapisemn4

umowg o dofinansowanie realizaqi zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zalqcznik do

rozporzqdzenia przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 puhdziemika

20 1 8 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4c ychrcalizacji zadafipublicznych

oraz wzor1w sprawozdah z wykonania tych zadafi (Dz. U. z 2018 r., po2.2057). Umowa okresla

zakres i warunki r ealizacji zadania pub liczne go.

9. Na Ladnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez

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

w pierwotnie zlohonei ofercie.

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

podmiotu realizujqcego zadaniepubliczne, w terminie okreSlonym w umowie o dotacjg.

ll. Zastrzega sig mozliwoSd przekazania dotacji w transzach.

l2,Datazawarciaunrowy o dotacjg moaezostalodroczona, zewzglgdunaterminwykonania zadania

publicznego.

13. podmiot realizuj1cy zadanie publiczne musi byd jedynym posiadaczem wskazanego rachunku

bankowego oraz jest zobowiqzarry do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-

ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych na realizacjE zadania zgodnie z zasadami

tego samego wydatku w ramach dw6ch fihnych projekt6w

budzetu Gminy Kolbuszowa, bqd? innych Srodk6w publicznych



wynikaj4cymi z ustawy zdnia2g vnzefinialgg4 r. o rachunkowoSci (Dz.tJ.22019 r.,po2.351 tj.),
w spos6b umo2liwiaj qcy identyfikacj g poszczeg6lnych operacj i ksiggowych.

14. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu muszQ byd zgodne
zharmonogramemprzedlohonympruezpodmiotrcalizujqcyzadaniepubliczne.

15. Dopuszcza sig mo2liwoSi skladania oferty wsp6lnej narcalizacjg zadahna prawidlowym druku
oferty zgodnej z zalqcznikiem do rczporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw pozytku
publicznego z dnia24 puldziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcychrealizacji zadahpublicznych oruz wzor6w sprawozdari z wykonaniatych zadafi (Dz. U.
22018 r.,po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadarfi.
1.W przypadku finansowania - w ramachrealizacji zadaniapublicznego - zakupu sprzgtu sportowego,
kwalifikowane s4 wyl4cznie wydatki dotyczqce nabycia sprzgtu sluz4cego uprawianiu dyscypliny
sportowej, kt6rej upowszechnianiem zajmtje sig realizator zadaniapublicznego.
2. Realizator zadaniajest zobowiqzany do niezbywania, zwiqzanych z rcalizacj1 zadania rueczy
zakupionych za Srodki pochodz4ce z dotacjiprzezokres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
3 . Zleceniodawca mohe, na umotywowany wniosek rcalizatora zadania publiczneg o, wyrazii zgodE
nazbycie rzeczy przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w pkt V.4 niniejszego ogloszenia,
pod warunkiem 2e realizator zadania zobowiqhe sig przeznaczyi Srodki pozyskane ze zbycia rzeczy
na r ealizacjg cel6w statutowych.

4. Burmistrz Kolbuszowej zastrzega sobie prawo nieprzyst4pienia do zawarcia umowy,
b4d2 odst4pienia od jej rcalizacji, w szczeg6lno5ci zaS odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku.
dokonania ptzez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszeniaudziaNu Srodk6w innych,
ni? dotacja, w kosztach wykonania zadaniapublicznego.
5. Zmniejszenie, o kt6rym mowa w pkt V.ll moze zostad stwierdzone na etapie planowania lub
rcalizacji zlecone go zadania publ i czne go.

6. Przez nieuzasadnione zmniejszenie nale|y rozumied vtykazanie. na etapie skladania oferty
rcalizacji zadania publicznego, zawyhonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych do
wykonania tego zadania a nastgpnie zmiang tych koszt6w, bez jednoczesnej zmiany zakresu
rzeczowego,

7. Pruez nadmierne zmniejszenie nalely rozumie6 takq zmiang zakresu finansowego zadania
publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadania, byd? zakresu
iliczby podejmowanych dzialafi - w spos6b niewsp6lmierny do proporcji, pomigdzy wnioskowan4
a przyznarL4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi.
l.Gmina Kolbuszowa zlecajqc realizacjg zadania publicznego moze dokonywa6 kontroli i oceny
realizacji zadania, w szczegllnoSci :

1) stopnia rcalizacji zadania;
2) efektywnoSci, rzetelno6ci i jako6ci rcalizacji zadania;
3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych offzymanych na realizacjg zadania
4) prowadzenia dokument acji zwiqzanej z rcalizowanym zadaniem.
2. Kontrola mohe byl przeprowadzona w ka2dym czasie, zar6wno w toku realizacji zadania oraz po
jego zakofrczeniu. Kontrola moZe byd przeprowadzona zar6wno w siedzibie Urzgdu, jak
i w siedzibie Zleceniobiorcy.



3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt YLI-2 dokonuj4 pracownicy urzgdu Miejskiego na podstawie

imiennych upowaznieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej .

4. W ramach kontroli, upowa2nieni pracownicy Urzqdu mogQ bada' dokumenty i inne noSniki

informacji, kt6re maj4 lub mog4 miel znaczenie dla oceny prawidlowo6ci wykonywania zadania,

oraz Lqda6 udzielania ustnie lub na piSmie informacji dotycz4cych wykonania zadania'

Zleceniobiorca na L1danie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczy6 lub udostqpni6 dokumenty

i inne noSniki informacji orazudzielid wyjaSnief i informacji w terminie okreSlonym ptzez

kontroluj4cego.

5. Konsekwencjq trtqcych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i tozliczaniu dotacji, na

podstawie przepis6w o finansach publicznych, moze byd zwrot czglcilub caloSci przyznanej dotacji'

VII. Sprawozdanie z wykonan ia zadania publicznego'

l.Realizato r zadaniapublicznego sklada sprawozdanie kofcowe z wykonania zadania publicznego

w terminie 30 dni od dnia zakofrczenia realizacji zadania, wedlug wzoru zgodnego z zaNqcznikiem

do rozporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24

pu1dziemika21l1 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cychrcalizacji

zadahpublicznych orazwzor6w sprawozdafr z wykonania tych zadafi(Dz. U. 22018 r'poz2057)'

2.Dosprawozdania z wykon aniazadania publiczne go nale?y zalqczyd dodatkowe materiaNy, mog4ce

dokumento wa6 dziil.ania faktyczne podjqte przy realizaqi zadania (np. listy uczestnik6w projektu,

dokumentacj g fotografrcznq, terminarze, zestawienia wynik6w, relacje prasowe, protokotry

z zawod6w" dzienniki zajgl,jak r6wnie2 dokumentowad konieczne dzia\ania prawne (kopie um6w,

kopie dowod6w przeprowadzeniaodpowiedniego postgpowania w ramach zam6wiehpublicznych)'

VIII. Termin skladania ofert.

1. Oferty nale1y 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 02 sierpnia 2022 r. do godz. 15.

2. Oferty zlokonelub dorEczone po terminie, nie bqd4 brane pod uwagq w konkursie'

3.Oferta powinna by6 zlokona na druku, zgodnym z zalqcznikiem do rozpotz}dzenia

przewodniczqcego komitetu do spraw po2ytku publicznego z dnia 24 paLdziernika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zadafi publicznych oraz

wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadaft (Dz. U. 22018 r.,po2.2057).

IX. Termin, tqyb i kryteria stosowane prry dokonywaniu wyboru ofert.

1. Weryfikacja kompletnogci i poprawnoSci zloZonych ofert jest prowadzona na bie?qco

w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej'

2. W terminie do 7 dni od zaml<niEcianaboru ofert zbiera sig Komisja konkursowa, kt6ra opiniuje

zlolone oferty.

3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyziE o przyznanit dofinansowania, po zapoznaniu siE

z opiniq Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od przedstawienia mu protokolu

zpractej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej mo2e odm6wi6 ptzyznaniadofinansowania w przypadku:

l) powzigcia uzasadnionych w4tpliwoSci, co do wiarygodnoSci danych zawafiych w ofercie

r ealizacjl zadania Publiczne go ;



2) niezlohenia lub nieterminowego zloZenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania

publicznego w latach poprzednich;

3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narcalizacjg zadafipublicznychzalatapoprzednie.
5.Przy rczpatywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
1 ) dopelnienie wymagari formalnych,
2) zawartoSd merytoryczn4 oferty tj. stopieri zgodno6ci zaproponowanychprzez Oferenta dziaNah
z celem zadania, pomyslowoSd, kompleksowoS6 proponowanych dzialafi, rzetelny i realny
harmonogramprac, starannoSd i szczeglNowo6d opisu dzialahi rezultat6w wynikajqcychzrcalizacji
zadania (0-10 pkt),

3) budzet zadania tj. ocena kalkulacji koszt6w realizacji zadaria, w tym w odniesieniu do zakresu
tzeczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdnoSci otaz efektywnoSci wykorzystania Srodk6w, (0-
10 pkt),

4) potencjat rcalizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe irzeczowe, wtym $wiadczeniawolontariuszy
ipraca spoleczna cztronk6w, przygotowanie merytoryczrLe kadry rcalizulqcej zadanie (kwalifikacje),
(0-10 pkt),

5) grupa docelowa oruz przyplszczalna liczba odbiorc6w (0- 1 0 pkt),
6) innowacyjno66 proponowanych rozwiryah.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie lDzJJ, z 2020 r.,
poz.l057 tj. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym lDz.tJ.22021 r.,poz.l372
j.t.l, orazustawy zdnia2T sierpnia2}}9r. o finansachpublicznych(Dz.IJ.z202l r.,po2.305, j.t.).
7. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysluguje odwolanie.
8. Szczegllowe informacje na temat konkursu moimavzyskac w Referacie Budzetowym w Wydziale
Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. 17 227t 333 wew.342.

X. Ochrona danych osobowych
I.Zgodnie z afi. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. 22019 r.,poz.1781tj.) administratorem danych osobowychzawartych w ofercierealizacji
zadania publiczne go j est Burmi strz Kolbuszowej .

2. Dane osobowe przetwarzane s4 w celu udzialu organizacji pozaruqdowej w otwartym konkursie
ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.
3.Kazdy posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oruzichpoprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XL Zadania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty zvtipzanez ich realizacj4.
Nie realizowano zajg(,tego rodzaju w latach poprzednich.

Ogloszenie umieszcza

"wyyi-v,.hi.L-k-(:l-b-u*:-z,pl-v-a-,pl

ul. Obrofrc6w Pokoju

na stronie internetowej http_:/./Www.kolbuszowa.pl oraz
na tablicach ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,

sig

a takZe

'RZAt'
ful
ISTRJ

Z rp,

II
Z^STEPC




