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Zarz1dzenie Nr 139/22
Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 09 marca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia tresci ogloszenia o otwartym konkursie ofert
dla organizacji prowadz4cych dzialalno5d porytku publicznego
na realizacjez^dafiwlasnych Gminy Kolbuszowaw 2022 roktt

Na podstawie afi.7 ust. I pkt.19 ustawy z dnia 8 mdrca 1990r., o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 j.t.) art. 13 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r.,poa.1057, j.t.) oraz Uchwaly Nr Y'yrXIXl466l2l
Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu wsp6lpracy z organizacjami pozaru4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

ust.3 ustawy o dzialalnoSci poZytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, Burmistrz
Kolbuszowej postanawia:

$1. Zatwierdzi| tre{6 ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadzqcych

dzialalnoilt pozytku publicznego na rcalizacjg zadah wlasnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roktt,
w zakresie:

{ Pomoc ofiarom katastrof, klgsk zywiolowych, konflikt6w zbrojnych i wojen w kraju i za

granic1,

$ 2. Wykon anie Zaruqdzenia zleca si g S karbnikowi Ko lbuszowej .

$3. Zaruqdzenie wchodziw Zycie z dniem podjgcia.
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OGI,OSZENIE

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSd poiytku publicznego

na realizacj g zadaflwlasnych gminy w 2022 roku.

Napodstawie art. 13, w zwiqzkuzart,4 ust.l ustawy zdnia24 kwietnia2003t. o dzialalnoSci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z202Or.,poz,1057) o$asza sig Otwarty Konkurs

O fert na rcalizacj g zadan publicznych, w zakresi e :

r' Pomoc ofiarom katastrof, klgsk Zywiolowych, konflikt6w zbrojnych i wojen w kraju i za

granicq,

l. Zlecenie rcalizacji zadai publicznych nast4pi w formie powierzenia wykonywania zadah

publicznych, vraz z tdzieleniem dotacji, uwzglgdniajqc wklad osobowy pracy wolontariuszy

w realizacj q zadania.

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

zadaniaz Pomoc uchodZcom. ofiarom konflikt6w zbrojnych i wojen w Ukrainie. rvynosi 100 000 zl'

Okres realizacji umowy, wysoko56 przyzrlainych Srodk6w dla zloZonych ofert okre5li umowa na

realizacjg zadania publicznego. Realizacj a zadania nie dluisza jak do 30 czerwca 2022 tokrt,

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

a) pomoc uchodZcom przebywajqcym czasowo na terenie Gminy Kolbuszowa w obiektach Fundacji

na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej. Ww obiekt zostal wskazany do

Wojew6dzkiego Centrum Zwzqdzania Kryzysowego jako dom noclegowy do tymczasowego

przyjmowania uchodZc6w z Ukrainy. Wsparcie Swiadczone bgdzie na tzecz matek

z dzietmi, niodzieay i os6b starszych, uciekinier6w, ofiar wojny, Realizacja zadanra przyczyni sig

do zaspokajania zbiorolvych potrzeb w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczehstwa ofiarom wojny

w sytuacj i zagrohenia 2y cia.

2. Zastrzega sig moZliwoSd przyjgcia do rcalizacjiinnego sposobu wykonania zadahpublicznych pod

warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanych dzialahirczwiqzahorganizacyjnych

z przepisarni prawa oraz obowiqntjqcymi progftImami, przyjgtymi na szczeblu centralnym,

regionalnym oraz lokalnym.

ll, Zasady prryznawania dotacji.
l. Dotacja moae zostad przyznala oferentowi, kt6ry zNo[y - w terminie 2l dni, od dnia ogloszenia

niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertg wg wzoru stanowi4cego rczpotzqdzerne

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

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zadaipublicznych oruz

wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadart (Dz.U. 22018 t., po2.2057).

2, Do udzialu w konkursie ofert (oceny merytorycznej), na rcalizacjg zadah, o kt6rych mowa

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnia Nqcznie nastgpuj4ce wymogi

formalne:



1) jest organizacj4 pozaruqdow1lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaNalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz.l057
j.t.)
2) jego cele statutowe sQ zbiehne z zadaniarrri okreSlonymi w niniejszym ogloszeniu,
3) zlozyl kompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu,
4) zlozy| ofertg zgodnqzrodzalemzadaniaokreSlonego w ogloszeniu, spelniajqcqwarunki realizacji
zadania,

3. Rozpatrywane bgd4 jedynie oferty kompletne, poprawne, spelniaj4ce kryterium waznoSci.
4. Oferta jest uznana za kompletn4 jeZeli dolqczone zostaNy wszystkie wymagane zalqczniki,tj.:

5. Spelniaj4ce kryterium waznoSci.

l) Za spelniaj4ce kryterium wa2no6ci uznaje siE zal1czniki zNohone w formie kserokopii,
potwierdzorLe za zgodnoS6 z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
sktadaj4cego ofertg.

2) Terenowe oddzialy organizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mog4 zloly| wniosek
wylqcznie za zgodq zaruqdu gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa rodzajowego
udzieloneg o przez zauqd gl6wny).
3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zalqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek
z zalqcznik6w wymog6w wa2nofici szszeg6towo opisanych w pkt II.5, stanowi przeslankg do
odrzucenia oferty ze wzglgd6w formalnych.
4) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.
6. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:

1 ) j est zgo dna z celami i zaloheniarrri konkursu,
2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,
3) zlohona jest w terminie okreslonym w ogloszeniu,
4) podmiot jest uprawniony do z-Noheniaoferty,

5) oferta oruz zalqczniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,
6) dzialalno66 statutowa (dzialalnoS6 statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza sig
z dziedzinq zadaniapublicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,
7) jest czytelna tzn. wypelniona zostala maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w caloSci,

8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powipanie pomigdzy celami zadarria, szczeg6lowym zakresem
tzeczorym zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialaf. a kosztorysem zadania
i oczekiwanymi efektami rcalizacji,
9) termin rcalizacjizadanianie wykraczapozaramy czasowe, okreSlone w niniejszym ogloszenit,
10) kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem formalno-
rachunkowym,
1 1) kosztorys zadaniaze wzglgdlnarodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,
12) okre6lone zostaly bezpoSrednie efekty realizacji oferty,
13) okreSlono jakie zmiaurry spoleczne zostanqosi4gnigte poprzezrcalizacje zadania,
14) okreSlono czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie rcalizacji
ofertywdalszychdzialaniachorganizacji-trwaloSdrezultat6wzadania.
Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkowych informacji dotycz1cych rezultat6w
w realizacji zadaniapublicznego .

7. strony oferty winny byo ze sob4 pol4czone np. zszyre, spigte (nie bindowane).



g . ZNo1emeoferty nie j est r6wnoznac zrre z zapewuieniem przyznania dotacj i htb przyznaniem dotacj i

w oczekiwanej wysokoSci (niezaleZnie od oczekiwanej kwoty).

9. Kwota przyznanqdotacji mo2eby6ni2szaod okre(lonej w ofercie.

10. KaZde z zadafi, o kt6rych mowa w pkt. I. bgdzie rczpatrywana oddzielnie. Dopuszcza sig

mo2liwoS6 wyboru wigkszej ni? l,liczby podmiot6w do wykonaniazadania.

ll. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie powierzenia jego tealizacji.

l2.Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,

w szczegllnoSci zmniej szenie zakresu tzeczowego.

13. l. W przypadku zaniechania rcalizacji zadania lub przerwy w jego rcalizacji dluhq niz

I miesi4c oferent zobowiqzany jest w terminie 7 dni powiadomi6 o tym fakcie Burmistrza

Kolbuszowej.
2. Brakpowiadomienia o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanie przekazania

transzdotacji a dotacjaprzekazanapodlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu

w j akim zostala przekazana wraz z odsetkami.

14. Dotacja zostanie przyznafia na podstawie wybranej oferty i zawattej umowy,

zobovnqzkiemrczliczeniasigpozrealizowaniuzadania.

III. Termin realizacj i zadafi,
Termin rcalizacji okresla podpisana umowa, nie dluzej niz do 30 czerwca 2022 r., do rozliczenia

koszt6w zadaniibgd4 rozpatrywane tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi,

l. Dotacja mo1eby6 przyznanawyNqcznie na dofinansowanie zadafi, o kt6rych mowa w niniejszym

ogloszeniu konkursowyrl, Po zawarcht stosownej umowy.

2. Przyznane Srodki finansowe mog4 byd przeznaczorLe wyNqcznie na pokrycie koszt6w zwiqzonych

z wy1ywieniem i noclegiem, uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okreSlonych

rodzajowo w kosztorysie wydatk6w, stanowi4cym zalqcznikdo tej umowy.

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

t) zadania i zakupy inwestycyj ne z vtylqczeniem zakup6w celowych i niezbqdnych do poprawnej

realizacjizadania publicznego, okreSlonych rodzajowo i uzasadnionychrzeczowo w ofercie rcalizacji

zadaniapublicznego orazzaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadaniapublicznego;

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

3) podatki, cNa, oplaty skarbowe;

4)opNatyleasingoweorazzobowiqzaniaztyttiuottzymanychkredyt6w;
5) nabycie lub dzierhawE grunt6w;

6) prace remontowe i budowlane;

3. 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 $Znych 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 bud2etu paistwa w oparciu

o ustawg zdria25 maja20L6r. o podatku odtowar6w i uslug (D2.U.2020r.,po2.106 j.t. )
3) zakupienie Srodka trwalego z udzialem Srodk6w dotacji pochodz4cej z btdhetu Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,
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4) zwrotlkoszt6w pracy wolontariuszy z otrzymanej dotacji.
4. okresla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w:
30 zl- stawka zadzienne wyZywienie
30 zl - stawka z nocleg.

5. Zpodmiotami, kt6rych oferta zostaNawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowa zawierapisemnq
umow9 o dofinansowanie rcalizacji zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zal4cznik do
tozporuqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia}4 puhdziemika
2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacjizadafipublicznych
otaz wzor0w sprawozdai z wykonania tych zada{r (Dz. U. z 2018 r., po2.2057). Umowa okreSla
zakre s i warunki r e alizacji zadania publiczne go.

6. Na Zadnym etapie rcalizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez
uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej, innych rodzal6w koszt6w, nil wskazane
w pierwotnie zNohonej ofercie.
7. Przekazanie 6rodk6w finansowych nastgpuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy
podmiotu realizuj4cego zadanie publiczne, w terminie okreSlonym w umowie o dotacjg.
8. Zastrzega sig mo2liwofid przekazania dotacji w transzach.
9.Datazawarciaumowy o dotacjg moze zostal odroczona, ze wzglgduna termin wykonania zadania
publicznego.

10. Podmiot rcalizui4cy zadanie publiczne musi by6 jedynym posiadaczem wskazanego rachunku
bankowego oraz jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-
ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych narcalizacjg zadania zgodnie z zasadami
wynikaj4cymizustawyzdnia2gwrzeSnialgg4r.orachunkowoSci(Dz.U. z20l9r.,poz.351tj.),
w spo s6b umo2liwiaj 4cy identyfi kacj g poszczeg6lnych operacj i ksi ggowych.
11. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu musz4 byd zgodne
zharmonogramemprzedlohonymprzezpodmiotrealizujqcyzadaniepubliczne.
12. Dopuszcza siE mozliwoS6 skladania oferty wsp6lnej narealizacjg zadaina prawidlowym druku
oferty zgodnej z zalqcznikiem do rozporz1dzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw po2ytku
publicznego z dnia 24 puldziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcychrealizacji zadafipublicznych oruzwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafi(Dz. U.
22018 r.,po2.2057),

V. Szczeg6lowe warunki realiza cji zadafi.
l.Realizator zadania publicznego zobowiqzany jest do prowadzenia zaSE6 zgodnie
z harmonogramem rcalizacji zadania publicznego, stanowiqcego zalqcztik do umowy
o dofinansowanie.

2. Realizator zadania publicznego powinien systematycznie dokumentowad fakt udzielonego
wsparcia poprzezi

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi.
l.Gmina Kolbuszowa zlecaj1c realizacjg zadania publicznego moze dokonywad kontroli i oceny
r ealizacji zadania, w szczeg6lnoSci :

1) stopnia rcalizacji zadania;
2) efektywno Sci, rzetelno Sci i j ako 5c i rcalizacji zadania;
3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych otrzymanych na realizacjE zadania;



4) prowadzenia dokument acji zwi4zanej z t ealizowanym zadaniem.

2. Kontrola moae byd przeprowadzona w ka2dym czasie, zar6wno w toku rcalizacji zadania otaz po

jego zakofczeniu. Kontrola moze by6 przeprowadzona zar6wno w siedzibie Urzqdu, jak

i w siedzibie Zleceniobiorcy.

3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt Yl.l-2 dokonuj4 pracownicy Urzgdu Miejskiego na podstawie

imiennych upowaZnieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej.

4. W ramach kontroli, upowa2nieni pracownicy Urzgdu mog4 badad dokumenty i inne noSniki

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

oraz Zqda6 udzielania ustnie lub ia piSmie informacji dotyczqcych wykonania zadania.

Zleceniobiorca na aqdanie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczyd lub udostgpni6 dokumenty

i inne noSniki informacji orazudzielid wyjaSnieri i informacji w terminie okreSlonym przez

kontroluj4cego.

5. Konsekwencjq, rua1cych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, na

podstawie przepis6w o finansach publicznych,moheby6 zwrot czEscilub caloSci ptzyznanej dotacji.

VII. Sp rawozdanie z wykonan ia zadania publicznego.

l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie koricowe z wykonaniazadania publicznego

w terminie 30 dni od dnia zakoirczenia rcalizacji zadania, wedlug wzoru zgodnego z zalqcznikiem

do rozporzqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24

puhdziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych tea\izacji

zadaipublicznych orazwzor6w sprawozdahzwykonania tychzadah(Dz. U. 22018 r.,po2.2057).

2.Do sprawozdania z wykonaniazadaniapublicznego nale?y zatqczyd dodatkowe mateiaNy, mogQce

dokumentowa1 dzialania faktyczne podjgte przy rcalizaqi zadania (np. listy uczestnik6w, kt6rym

udzielono pomocy)

VIII. Termin skladania ofert.
1. Oferty nalely sklada6 osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroflc6w

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

Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa do dnia 3 1 marca 2022 r. do godz. I 5.

2. Ofefi zlohone lub dorgczone po terminie, nie b9d4 brane pod uwagg w konkursie.

3.Oferta powinna by6 zlokona na druku, zgodnym z zalqcznikiem do rozporz'qdzenia

przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 puldziemika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadai publicznych oraz

wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah(Dz. U. 22018 t.,po2.2057).

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Weryfikacja kompletnoSci i poprawno6ci zlohonych ofert jest prowadzona na biehqco

w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.

2. W terminie do 7 dni od zamknigcia naboru ofert zbiera sig Komisja konkursowa, kt6ra opiniuje

zfohone oferty.
3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjg o przyznaniu dofinansowania, po zapoznaniu sig

z opini4 Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od przedstawienia mu protokolu

zpractej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej moae odm6wi6 przyznaniadofinansowania w przypadku:
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1) powzigcia uzasadnionych w4tpliwo$ci, co do wiarygodnodci danych zawartych w ofercie
rcalizacji zadania publ iczne go ;

2) niezNohenia lub nieterminowego zNohenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania
publicznego w latach poprzednich;

3) nierozliczeniapruez Oferenta dotacji narcalizacjE zadafipublicznychzalatapoprzednie.
5.Przy rozpatrywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpui4ce kryteria:
1) dopelnienie wymagari formalnych,
2) zawarto66 merytorycznq oferty tj. stopieri zgodnoSci zaproponowanychprzez Oferenta dziaNart
z celem zadania, pomyslowoS6, kompleksowoSd proponowanych dzialaf., rzetelny i realny
harmonogramptac, starannoS6 iszczeg6lowoSi opisu dzialahi rezultat6w wynikaj4cychzrcalizacji
zadaria(0-l0 pkt),
3) budzet zadania tj. ocena kalkulacji koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
tzeczowego zadania, ocena celowo$ci, oszczgdnoSci oruzefektywnodci wykorzystania Srodk6w, (0-
10 pkt),

4) potencjal tealizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe irzeczowe, w tym 6wiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytorycznekadry rcalizujqcej zadanie (kwalifikacje),
baza sportowo- rekreacyjno - turystyczna (0-10 pkt),
5 ) grupa do celowa or az pr zypttszczalna liczba o dbiorc6w (0 - I 0 pkt),
6) innowacyj no Sd proponowan y ch r ozwi1zah.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia 24kwietnia 2003 r. o dziaNalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie lDz,IJ. z 2020 r.,
poz.l057 tj. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym /Dz.lJ. z2O2l r.,poz.l372
j.t.l, oruzustawy zdnia27 sierpnia2}}9 r. o finansachpublicznych(Dz.tJ,22021r., po2.305, j.t.).
7. od odmowy przyznania dofinansowania nie przysluguje odworanie.
8. Szczeg6lowe informacjenatemat konkursu moimatzyskalw 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 l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z20l9r.,poz.1781tj.)administratoremdanych osobowychzawartychwoferciercalizacji
zadaniapublicznego jest Burmistrz Kolbuszowej.
2. Dane osobowe przefriarzane sQ w celu udzialu organizacji pozxzqdowej w otwartym konkursie
ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.
3.Kazdy posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oruzichpoprawiania.
4. Podanie danych osobowychjest dobrowolne.

Xl. Zadania publiczne realizowane w roku poprzednirn i koszty aniqzane z ich reahzacj1,
Zadanie takiego rcdzalrsnie bylo realizowane w latach poprzednich.

UURMIST


