
OGI,OSZENIE

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadzqcych dzialalno56 poiytku publicznego na

reaf izacjq zadaf wlasnych gminy w 2022roku

I. Naava zadania oraz wielkoSd Srodk6w przeznaczonych na wsparcie realizacji zadafir

l4cznie 19 800 zt

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kolbuszowa poprzez organizacjg zajgl
- Sport to zdrowie - nauka plywania dladziecize szk6l z terenu gminy Kolbuszowa

Celami zadania publicznego b gdzie :

Przedsigwzigcie organizowane bgdzie na terenie Gminy Kolbuszowa.

II. Zasady prryzn w^nia dotacji.
l.Dotacja moae zostal przyznana oferentowi, kt6ry zloty - w terminie 2l dni, od dnia
ogloszenia niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertg wg wzoru stanowi4cego
Zalqcznik Nr I do Zalqczniki do rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw
PoZytku Publicznego z dnia24 pa1dziernika 2018 r,(po2.2057)
2.Do tdzialu w konkursie ofert (oceny merytorycznej), na rcalizacjg zadai, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnia lqcznie nastgpuj4ce

wymogi formalne:
1) jest oryarrizaqq pozarzqdow4 lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie,
2) jego cele statutowe s? zbiehne zzadaniami okreslonymi w niniejszym ogloszeniu,
3) zlozyl kompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu,
4) z-loityt ofertg zgodnq z rcdzqem zadania okreSlonego w ogloszeniu, spelniajqcq warunki
realizacji zadania,
5) przewidzial udzial wlasnych Srodk6w, w tym pracy spolecznej czlonk6w i Swiadczeri

wolontariu szy rra rcalizacj g zadania.
3. Rozpatrywane bgd4 jedynie oferty kompletne i poprawne, spelniaj4ce kryterium
waZnoSci.

4. Oferta jest uznana za kompletnq jeileli:
1) dol4czone zostaly wszystkie wymagane zaNqczniki,tj.:
a) statut,
b) kopig dokumentu potwierdzaj?cego zgNoszenie w urzgdzie skarbowym sprawozdania
finansowego zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),
spelniaj qce kryterium waino5ci.



2) Za spelniaj4ce kryterium wa2noSci uznaje sig zalqczniki zhoaone w formie kserokopii,
potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu skladaj4cego ofertg. Jeheli osoby uprawnione nie dysponuj4 pieczqtkami
imiennymi, winne by6 podpisane pelnym imieniem i nazwiskiem z zaztaczeniem pelnionej
funkcji.
3) Terenowe oddzialy orgarizacji (nieposiadaj4ce osobowo6ci prawnej) mog4 zloLyd wniosek
v,ryl4cznie za zgodq zarz4du gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa
rodzajowego udzielone go przez zarzqd gl6wny).
4) Brak jakiegokolwiek wymaganego zatqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek
z za\qcznik6w wymog6w wa2noSci szczeg6lowo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankg do
odrzucenia oferty ze wzglgdow formalnych.
5) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.
6) Nie jest dopuszczalne pozostawianie p6l pustych w skladanej ofercie. W takim przypadku
nale?y wpisai ,,nie dotyczy".

5. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:
1 ) j est zgodna z celami i zaloheniami konkursu,
2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,
3) zlohona jest w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
4) podmiot jest uprawniony do zloheniaoferty,
5) oferta oraz zalqczniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,
6) dzialalnoS6 statutowa (dzialalnoSd statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza siE
z dziedzinq, zadania publicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,
7) jest czfieltatzn. v,rypelniona zostil.a maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w caloSci,
8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powi4zanie pomigdzy celami zadania, szczeg6lowym
zakresem rueczorym zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialxh a kosztorysem
zadania i o czekiwanymi efektam i r ealizacji,
9) termin rcalizacji zadania nie wykracza poza ramy czasowe, okreSlone w niniejszym
ogtroszeniu,

10) kalkulacja przewidywanych koszt6w rcalizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem
formalno -rachunkowym,
11) kosztorys zadaniazewzglgdunarodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,
12) okreSlone zostaly bezpoSrednie efekty realizacji oferty,
13) okreSlono jakie zmiany spoteczne zostanq, osi4gnigte popruezrealizaqe zadania,
14) okreSlono czy przewidywane jest wykorzystanie rezriltatow osi4gnigtych w trakcie
realizaqi oferty w dalszych dzialaniach organizacji- trwaloSd rezultat6w zadania.

Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkowych informacji dotycz4cych
rezultat6w w realizacji zadania publicznego .

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

7. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie wsparcia jego realizacji.

8. Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,
w szczeg6lnoSci zmniejszenie zakresu tzeczowego lub finansowego tego zadania,
powodujqce zmiang sposobu zlecenia realizacji 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 kwietnia2003 r. o dziaNalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 1 057 j.t.).



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

III. Termin realizacj i zad,afi .
Zadania powinny byi rcalizowane zgodnie ze zNohon4 ofert4 i podpisanq umow4,
w przedziale czasowym,nieprzekraczajqcym czasv od podpisania umowy do 31 grudnia2022
roku.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi,
1. Dotacja mohe byt przyznana wylqcznie na dofinansowanie zadah, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu konkursowylr, po zawarclt stosownej umowy.
2. Przyznane Srodki finansowe mog4 by1 przeznaczorLe wyNqcznie na pokrycie koszt6w
celowych, uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okreSlonych rodzajowo
w kosztorysie wydatk6w, stanowi4cym zil.qcznik do tej umowy, bezpoSrednio zwiqzanych
zrealizacjqzadaniapublicznego. Srodki finansowe, uzyskane w ramach dotacji, nie mogq by6
wykorzystane na:
l) zadania i zakupy inwestycyjne z wylqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do
poprawnej realizacji zadania publicznego, okreSlonych rodzajowo i uzasadnionych rzeczowo
w ofercie realizacji zadania publicznego oraz zaakceptowanych w zal<ttalizowanym
kosztorysie zadaria publicznego ;

2)koszty stale podmiot6w, nie zwiqzane z wykonaniemzadania publicznego;
3) podatki, cla, oplaty skarbowe;
4) oplaty leasingowe oruz zobowiqzania ztfii;/ltt otrzymanych kredyt6w;
5) nabycie lub dzierZawg grunt6w;
6) prace remontowe i budowlane;
7) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku.

3. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czgSciowa danego wydatku
dwarazy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jest w szczegllnoSci:
1) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch fiZnych projekt6w
wsp6lfinansowanych 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
oustawg zdnia 11marca2004r. opodatkuodtowar6wiuslug (D2.U.2021r.,po2.685 tj.).
3) zakupienie Srodka trwalego z udzialem Srodk6w dotacji pochodz4cej z budhetu Miasta
i Gminy Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego.

4. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czf,onkapodmiotu
realin$qcego zadanie publiczne, przyjmowane do rczliczenia wykonania zadania, jako
pozafinansowy wklad wlasny:
1) prowadzqcy zajgcia kulturalne, sportowe - do 50 zl brutto za jednostkg szkoleniow4
(nie mniej, niz60 min.);
2) prowadzqcy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 50 zl.brulto za jednostkg szkoleniow4 (nie
mniej, nit60 min.);
3) inne czynnoSci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki
zaakceptowane w zal<tualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik 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 tytr;/ru oplat, przeznacza sig na realizacjg zleconego zadaria
publicznego.



6. Z podmiotami, kt6rych oferta zostala wybrana w konkursie Gminy Kolbuszowa zawtera
pisemn4 umowg o dofinansowanie rcalizacji zadania publicznego. Umowa okresla zakres
i warunki rcahzacji zadania publicznego. Ramowy wz6r umowy zostal okreslony
w Zal4czniku Nr 2 Zalqczniki do rozporuqdzenia Przewodmczqcego Komitetu do spraw
Pozytku Publicznego z dnia24 paidziernika 2018 r.(poz. 2057)

7. Oferent moile odst4pii od zawarcia umowy w przypadku przyznania dotacji m2szej, ni|
oczekiwana. W przypadku odst4pienia od zawarcia umowy oferent powinien powiadomii
Burmistrza Kolbuszowej o swojej decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji
o wysokoSc i przy znanej dotacj i.

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

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

10. Zastrzega sig mo2liwoS6 przekazania dotacji w transzach.

1 1. Data zawatcra umowy o dotacjg moZe zostai odroczona, ze wzglgdu na termin wykonania
zadania publicznego.

12. Podmiot realizujqcy zadame publiczne nie ma obowi4zku posiadania wyodrgbnionego
rachunku bankowego (lub subkonta) do obstugi Srodk6w pochodz4cych z dotacji. Podmiot
musi byd jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego otaz jest zobowi1zany
do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiggowej Srodk6w finansowych
otrzymanych narealizacjE 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
umozliwiaj4cy identyfikacj g poszczeg6lnych operacji ksiggowych.

13. Wszelkie przedsigwziEcra, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu muszq by6 zgodne
z harmono gramem pr zedlo Zony tn pr zez po dmi ot r ealizuj qcy zadame publi czne.

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadari.
l. Realizator zadania publicznego zobowrqzany jest do prowadzenia zaJQe zgodnie
z harmonogramem rcalizacji zadania publicznego, stanowi4cego zalqcznik do umowy
o dofinansowanie.

2. W przypadku przekazywama nagr6d w trakcie festyn6w, zawod6w lub imprez
o charakterze masowym, dopuszcza siq dokumentowanie przekazania nagr6d za pomoc?
zbrorczego protokoh-r przekazama nagr6d, dokumentacji fotograficznej lub multimedialnej.

3. O ile w umowie o dofinansowanie reahzacji zadama publicznego nie stwierdzono inaczej,
przez udzielenie ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa dotacii na transport naleLy
rozumie6 tylko r wylqcznie koszty podrozy uczestnik6w projektu, w szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach - wraz z niezbgdnym sprzgtem do docelowego miejsca realizacji
zadania publicznego oraz koszty powrotu. Koszty transportu nie obejmuj4 wydatk6w
dotyczEcych przemieszczanta sig uczestnik6w zadama publicznego w szczeg6lno5ci:
w obrgbie miejscowoSci, w ktorej realizowane jest zadanie. W celu uzyskania dofinansowania



tych koszt6w, podmiot powinien na etapie skladania oferty rcalizacji zadania publicznego,
dokona6 w spos6b jednoznaczny rozdzialu ww. koszt6w.

4. W przypadku finansowania - w ramach rcalizacji zadania publicznego uslug
transportowych, podmiot rcalizujqcy zadanie publiczne zobowiqzany jest dolqczyd do
sprawozdania kofcowego z wykonania zadania listg uczestnik6w projektu objgtych
transportem, podpisanq przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

5. W przypadku gdy podmiot realizgqcy zadanie publiczne jest podatnikiem podatku VAT
i ma mo2liwoS6 skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane
zadanie ma zwiqzek z czy modciami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonuj qc rczliczenia
dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowi1zany r6wnie2 do zwrotu kwoty
stanowi4cej r6wnowartoS6 kwoty podatku VAT naliczonego, jakamohe zostal uwzglgdniona
w r ozliczeniu 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
udzialu Srodk6w innych, ni? dotacja, w kosztach wykonaniazadaniapublicznego.

7. Zmniqszenie, o kt6rym mowa w pkt V.6 moZe zostad 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 zmiany
zakresu tzeczowego,

9. Przez nadmierne zmniejszenie nalely rozumied takq zmiang zakresu finansowego zadania
publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent|w zadania, bqdL zakresu
i liczby podejmowanych dzialafi - w spos6b niewsp6lmierny do proporcji, pomigdzy
wnioskowan q a przy znaru4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi,
1. Gmina Kolbuszowa, zlecaj4c zadanie publiczne, dokonuje okresowej kontroli i oceny

rcalizacji zadania, obejmuj4cej w szczeg6lnoSci: stan realizacji zadania, efektywnoS6,
rzetelnoS6 i jakoS6 realizacji zadania, prawidlowoSd wykorzystania Srodk6w finansowych
oraz prowadzenie wym aganej dokumentacj i.

2. Kontrola mohe byl przeprowadzona w ka2dym czasie, zar6wno w toku rcalizacji zadania
orv po jego zakoiczeniu. Kontrola mohebyd przeprowadzona zar6wno w siedzibie Urugdu,
jak i w siedzibie Zleceniobiorcy.

3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt YI,I-} dokonuj4 pracownicy Urzgdu Miejskiego na
podstawie imiennych upowaznief , wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej .

4. Konsekwencj4 raZqcych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji,
na podstawie przepis6w o finansach publicznych, mohe by6 zwrot czgsci lub caloSci
przyznanej dotacji.



VII. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
l.Realizator zadaurria publicznego sklada sprawozdanie koricowe z wykonania zadania
publicznego w terminie 30 dni od dnia zakohczenia realizaqi zadania, wedlug wzoru
okreSlonego w Zalqczniku Nr 5 do rozporzqdzenia Przewodnicz4cego Komitetu do spraw
Po2ytku Publicznego z dnia24 puldziernika 2018 r.(poz. 2057)
2. Do sprawozdania z wykonania zadania publicznego nale?y zalqczyd dodatkowe matefialy,
mog4ce dokumentowad dziatania faktyczne podjgte przy rcalizaqi zadania (np. plakaty,
publikacje wydane w ramach projektu, raporty), jak r6wnie2 dokumentowa6 konieczne
dzialania prawne (kopie um6w, kopie dowod6w przeprowadzenia odpowiedniego
postgpowania w ramach zam6wieri publicznych).

VIII. Termin skladania ofert.
1. Oferty nale?y sklada6 osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej,
ul. Obroric6w Pokoju 21, albo korespondencyjnie na adres: Urzqd Miejski w Kolbuszowej,
ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa do dnia 22lipca 2022 do godz. 15.30.
2. Ofefiy zlohone lub dorgczone po terminie, nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.
3. Oferta powinna byl zNohona na druku, zgodnym z zalqcznikiem Nr 5 do Zal4czniki do
rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
puldziemika 20 I 8 r .(psoz. 20 57 )

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane prry dokonywaniu wyboru ofert.
1. Weryfikacja kompletnoSci i poprawno(ci zlohonych ofert jest prowadzona na biehqco
w Referacie BudZetowym Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.

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

3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjQ o przyzrraniu dofinansowania, po zapoznaniu
sig z opini4 Komisji Konkursowej.

4. Burmistrz Kolbuszowej moZe odm6wi6 przyznania dofinansowania w przypadku:
l) powzigcia uzasadnionych w4tpliwoSci, co do wiarygodnoSci danych zawartych w ofercie
r ealizacji zadania publiczne go ;
2) niezlolenia lub nieterminowego zloilenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania
publicznego w latach poprzednich;
3) nierozliczeniaptzez Oferenta dotacji narealizacjg zadafipublicznychzalatapoprzednie.

S.Przy rozpatrywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
1 ) zgodno S 6 zapr oponowanych dziahah z o glo szeniem ( 1 - 5 pkt),
2) kwalifikacje kadry Swiadcz4cej uslugi w ramach zglaszanego zadania (potwierdzone
kserokopiami odpowiednich dokument6w lub opisane w punkcie V.l Oferty rcalizacji
zadania publicznego) ( 1 -5 pkt),,
3) posiadanie zasob6w rzeczorych w postaci bazy technicznej lub dostgp do takiej bazy,
zapevrniajqcy wykonanie oferowanego zadania (1-5 pkt),,
4) posiadanie niezbgdnych zezwolef, upowahnieh i decyzJi wymaganych przepisami prawa
lub innymi przepisami i zasadami dotyczqcymi rcdzaju dzialalnoSci lub proponowanego
zadania (l-5 pkt),
5) osi4gnigcia i doSwiadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego
projektu( 1-5 pkt),
6) wiarygodnoSd organizacji oceniona na podstawie dotychczasowej wsp6trpracy z Gminq
Kolbuszowa; rzetelnoSci i terminowoSci wykonywania i rczliczania zadaf finansowanych



z b\rdzett Miasta i Grniny Kolbuszowa, a w przypadku podmiot6w ubiegai4cych sig

o udzielenie dotacji po raz pierwszy - przedlohonych rekomendacji (1-5 pkt),
7) ocena kalkulacji koszt6w realizacjt zadania(l-S pkt),
a) analizakoszt6w zadaniapod wzglEdem oszczgdnoSci, gospodarnodci i celowo6ci (1-5 pkt),
b) wklad wlasny organizacjr w wysokoSci(1-5 pkt),
c) planowane dofinansowanie uzyskane od innych jednostek samorzEdu;
d) pozafinansowy wklad wlasny np. Swiadczenia wolontariuszy;
8) innowacyjnoSd proponowanych rozwi4zah (1-5 pkt),

6. Kwota przyznanego dofinansowania moZebyc niinza od wnioskowanej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy
ustawy z dma 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
/jednolitytekstDz. U.22020r.,po2.1057 tj. /, ustawy zdnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym /jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz.l372,l, oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . 2 2021 r., po2.305 j.t.).

8. Od odmowy przyznanra dofinansowania nie przysluguje odwolanie.

9. Szczegolowe informacje na temat konkursu molna uzyskai w Referacie Budzetowym
Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. l7 2271 333 wew.342.

10. Ogloszenie umteszcza sig na stronie internetowej http://www.kolbuszowa.pl oraz

)1111-uj,.h.tJl.,li.p"lbg:aqW1 .pl a takle na tablicach ogloszefl w UrzEdzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obroficow Pokoju 21.

11. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dma 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie
r ealizacj r zadama pub I iczne go j e st B urmi strz.
Dane osobowe przetwarzane sq w celu udzialu organizacjr pozarz4dowej w otwarlym
konkursie oferl i nie bEd4 udostgpniane innym odbiorcom.
Kaldy posiada prawo dostgpu do treSci swoich danych oraz rch poprawiania. Podanie danych
osobowych j est dobrowolne.

X. Zaclania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty zrniqzane z ich
realizacj4.
- Sport to zdrowie - nauka plywania dla dzieci ze szkol z terenu gminy Kolbuszowa 15 400 zl.
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