
B URMISTRZ KOLI] I-IS ZC$TEJ

36-100 Kolbusz-owa
ul. Obroncow Pokoju 21 Zarz4dzenie Nr 612121

Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 13 grudnia 2021roku

w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszenia o otwartym konkursie ofert
dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSd porytku publicznego
na realizacjgzadafiwlasnych Gminy Kolbuszowaw 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 j.t.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzial.alnoSci pozytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 t., poz. 1057, j.t.) oraz Uchwaly Nr XXXIW46612T
Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu wsp6lpracy z organizacjami pozaruqdovtymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

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

$1. Zatwierdzi| trest ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla oryanizacji prowadz4cych

dzialalnoll pozytku publicznego narealizacjE zadah wlasnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku,
w zakesie:

pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ?yciowej oraz
wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
dzialalnoSc i na rzecz os6b niepelnosprawnych,
dzialalnoSc i na rzecz os6b w wieku emerytalnym,

dzialalnoSci wspomag aj1cej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,
ochrony i promocji zdrowia,
dzialalnoSci na ruecz dzieci i mlodziely, w tym wypoczynku dzieci i rrrtodzie?y; kultury,
sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwanarodowego,
wspierania i upowszechniania kultury fizycztej oraz turystyki i krajoznawstwa,
przeciwdziaNaniauzalehnieniomipatologiomspolecznym.

$ 2. Wykon anie Zar zqdzenia zleca s i g S karbnikowi Ko I buszowej .

$3. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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OGLOSZENIE

BURMISTMA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadz4cych dzialalnoS6 porytku publicznego

na realizacj gzadafiwlasnych gminy w 2022 roku

Napodstawie art. l3,w zwiqzkuzart.4ust.l ustawy zdnia}4kwietnia2}}3r. o dziaNalnodci poZytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) og)asza sig Otwarty Konkurs Ofert na

r ealizacjq zadah publicznych, w zakesie :

,/ pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowei oruz

wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
,/ dzialalnoSc i na rzecz os6b niepelnosprawnych,
,/ dzialalnoScinarzecz os6b w wieku emerytalnym,
,/ dzialalnoSci wspomagai4cej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,

'/ ochrony i promocji zdrowia,
,/ dziatalno6ci na rzecz dzieci i mlodzieiry, w tym wypoczynku dzieci i mNodziely; kultury,

sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
,/ kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwanarodowego,
,/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
,/ pr zeciw dzialania tzalebnieni om i pato I o giom spolecznym.

1. Biorqc pod uwagg ryzyka i zagroLenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zwiqzanej

z rczprzestrzenianiem sig choroby COVID-L9 oraz wynikaj4cymi z tego faktu ograniczeniati,
rcalizacja dzialah opisanych w ramach projektu zg!.aszanego do konkursu musi uwzglgdnia6

spelnianie wszelkich aktualnych wymagan sanitarnych zvnqzanychzbiehqcq sytuacj4 epidemiczn4,

zgodnie zobowiqzuj4cymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach

i zakazachokreslonychw zwiqzkttz wystqpieniem stanu epidemii w Polsce.

2. Zlecenie realizacji zadafi publicznych nastqpi w formie wspierania wykonywania zadai
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji, uwzglgdniqqc wklad osobowy pracy wolontariuszy

w rcalizacjg zadania.

I. WysokoS6 Srodk6w zaplanowanych w budiecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na realizacjg

zadafiw 2021roku wynosi lqcznie 130 000 zlrw tym na zadania z zakresu:

1) zwiqzane z pomoc4 spoleczn4, w tym pomoc4 rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

Zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b 110 000 zl,w tym:
a) pomoc osobom nie majqcym zatrudnienia oruz dzieciom i rrrtodzie|y szkolnej

z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najubo2szych wychowuj4cych sig

w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju 100 000 zl,

b) lagodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytuacji 2yciowej

najubo2szym mieszkaricom poprzez pozyskiwanie i rozdawnictwo artykul6w

ZywnoSciowych, odzieby, Srodk6w chemicznych i artykul6w przemyslowych

10 00021.

2) dzialalnoSci na rzecz os6b w wieku emerytalnym, samotnych, niepelnosprawnych,

11 000 zl, w tym:

a) pomoc dla os6b ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z tereru Gminy Kolbuszowa

prowadzenie jadtodajni oruzrozdawnictwo ZywnoSci 5 000 zl,
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b) zaspokajanie zbiorolvych potrzeb wsp6lnoty gminnej w zakesie pomocy spolecznej

poprzez organizowanie czasu dla os6b starszych i samotnych poprzez prowadzenie

popoludniowego ,,Klubu Seniora" 2 000 z\,

c) wspieranie kultury Podkarpacia poprzez organizacjE warsztat6w dla senior6w

i kultywowanie folkloru rodzimego 2 000 zl,

d) dzialalno$f na ruecz os6b starszych, niepelnosprawnych poptzez prowadzenie zajEd

psychoruchowych na kytej ptywalni Fregata w Kolbuszowej 2 000 zl.

3) zwiqzane z dziaNalnoSci4 na ruecz ekologii i ochrony zwieruqt. oraz ochrony dziedzictwa

przyrodnic zego 2 000 zl,

4) zwiqzane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony d6br kultury,

poprzez prowadzenie zajgl pieSni itaica dla dzieci i mlodzie?y 7 000 zl,

Okres realizacji umowy, wysokoSd przyznanych Srodk6w dla zlo2onych ofert okre5li umowa na

realizacjg zadaniapublicznego. Realizacj azadania nie dluisza jak do 31 grudnia 2022 roku.

a) Organizacjg zajEt sportowych i imprez towaruyszqcych m.in. turniej6w, zawod6w, rajd6w, jako

alternatywne formy spgdzania czasu wolnego poptzez zagospodarowanie czasu wolnego

mieszkaricom Gminy Kolbuszowa, w szczeg6lnoSci poprzez organizacjg, na terenie Gminy

Kolbuszow a, zajE1 sportowych i rekreacyjnych, maj4cych na celu rozw6j i doskonalenie sprawnoSci

frzycznej,odnowg sil psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzacig walor6w rekreacji

ruchowej w celu minimalizowania wystqpowania negatywnych zjawisk spolecznych. Realizacja

projektu powinna r6wnieZ przyczynial sig,poprzezwyrabianie w5r6d uczestnik6w zadanianawyk6w

aktywnego spgdzania czasuwolnego oraz promocjg zdrowego stylu Zycia, do wzrostu SwiadomoSci

na temat zagro1efi wynikaj4cych z uzaleLnief, od substancji szkodlilvych dla zdrowia, w tym

alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w odutzajqcych, tytoniu.

b) Wspieranie os6b niepelnosprawnych zagroilonych patologi4 spotecznq poprzez otganizacjE

integracyjnych imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno -rozrywkowych"
przeciwdzia\anie wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych. Ptzezrcalizacjq projekt6w

zg).aszanych w celu wykonania zadania publicznego nale?y rozumie6 organizowanie na rzecz os6b

niepelnosprawnych, imprez, zatlwno o charakterze sportowo - turystyczno - rekreacyjnym,

jak i kulturalno - rozrywkowyffi, w celu eliminacji, bydL lagodzenia zagtoheh wynikaj4cych

z mx ginalizacji tej grupy o s6b.

c) Pomoc osobom starszym, nie maj4cym zatrudnienia oraz dzieciom i mlodzie?y szkolnej

z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najuboZszych wychowuj4cych sig w warunkach

niekorzystnych dla ich rozwoju, dzialalnoilCnarzeczos6b w wieku emerytalnym dziaNanianarzecz

os6b starszych, emeryt6w, rencist6w poprzez organizacjg spotkan kulturalnych, przeciwdzialanie

patologiom spolecznym poptzez organizacjE czasu wolnego mieszkafcom Gminy Kolbuszowa,

pomoc osobom ubogim poprzez rozdawnictwo produkt6w zywnoSciowych.

d) Organizacja wspar ciaprzeznaczonego dla os6b samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re z powodu

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagajq pomocy, a s4 jej pozbawione lub rodzina takiej

pomocy nie moZe zapewni6.

e) podejmowanie dziaNafi zwiqzanych z pomocq spoleczn4 majqce na celu organizowanie czasu

wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowaorazzaspokajanie ich potrzeb,

atakhewsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku lokalnym.



f DzialalnoSd na rzeczkvltttry, sztuki ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego dziaNania

majqce na celu podtrzymywanie, kultywowanie tradycji narodowych. Zaigcia organizowane dla

mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa w formie cyklicznej maj4ce na celu, zapewnienie atrakcyjnej

formy spgdzenia wolnego czasu.

g) DzialalnoS6 na rzecz ekologii, polegajqca na organizowaniu spotka6, prelekcji, konkurs6w

sprzyjaj4cych podniesieniu SwiadomoSci ekologicznej mieszkaric6w Gminy Kolbuszowa, ze

szczeg6lnymuwzglgdnieniemdzieciimlodzie?y.
2. Zastrzega sig mo2liwo SO przyjgcia do realizacji innego sposobu wykonania zadahpublicznych pod

warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanychdziahafiirczwiqzartorganizacyjnych

z przepisarrri prawa oraz obowiqzujqcymi programami, poyjEtymi na szczeblu centralnym,

regionalnym oraz lokalnym.

II. Zasady prryznawania dotacji.
1. Dotacja moze zostat przyznana oferentowi, kt6ry z,Noly - 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 puldziernika 2018 r.

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

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

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

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelniaNqcz:rie nastgpuj4ce wymogi

formalne:

1) jest oryanizacjq pozarzqdow4 lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

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

j.t.)
2) jego cele statutowe sQ zbiehne z zadaniarrri okreSlonymi w niniejszym ogloszeniv,

3) ztohylkompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okreSlonym w niniejszym ogloszeniu,

4) zlobylofertg zgodnqzrodzajemzadaniaokreslonego w ogloszeniu, spelniaiqcqwarunki rcalizacji

zadania,

3. Rozpatrywane bgd4jedynie oferty kompletne, poprawne, spelniaj4ce kryterium wa:ZnoSci.

4. Oferta j est uznana za komple tnq jeheli dolqczone zostaly wszystkie wymagane zaNqczniki, tj .:

1) statut,

2)kopiadokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie w wzEdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

3 ) deklarow ana liczb g ucze stnik6 w zadania publi czne go.

4) Spelniaj4ce kryterium waZnoSci.

l) Za spelniaj4ce kryterium wainoSci uznaje siE zaNqczniki zf,ohone w formie kserokopii,

potwierdzone za zgodnoSi z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

skladaj4cego ofertg.

2) Terenowe oddzialy oryanizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mogq zNoLy| wniosek

wyNqcznie za zgodq zwzqd:u gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa rodzajowego

udzieloneg o przez zaruqd gl6wny).

3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zalqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek

z zalqcznik6w wymog6w waZnoilci szczeg6lowo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankq do

odrzucenia oferty ze wzglEd6w formalnych.

4) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.



5. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:

1 ) j est zgodna z celami i zaNoheniami konkursu,

2) zlolonajest na wlaSciwym formularzu,

3) zlohona jest w terminie okreslonym w ogloszeniu,

4) podmiot jest uprawniony do zloheniaoferty,

5) oferta oruz zah1czniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,

6) dzialalnosd statutowa (dzialalnosd statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza si9

z dziedzin4 zadaniapublicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,

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

jednolicie w caloSci,

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

rzeczorym zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialah a kosztorysem zadania

i oczekiwanymi efektami realizacji,

9) termin realizacji zadanianie wykraczapozaramy czasowe, okreslone w niniejszym ogloszenitt,

l0) kalkulacja przewidywanych koszt6w rcalizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem formalno-

rachunkowym,

11) kosztorys zadaniazewzglgdtnarodzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,

12) okreslone zostaly bezpoSrednie efekty rcalizacji oferty,

l3) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostanqosi4gnigte poptzezrcalizacjezadania,

14) okreSlor.o czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie tealizacji

ofertywdalszychdziaNaniachotganizacji'trwatoSirezultat6wzadania,
Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkolvych informacji dotyczqcych rezultat6w

w rcalizacji zadania publicznego .

6. Strony oferty winny byt ze sob4 pol4czone np. zszyte, spigte (nie bindowane).

7 . Zlo1efieoferty nie jest r6wnoznac zne z zapewtieniem przyznaniadotacji lub przyznaniem dotacji

w oczekiwanej wysokoSci (niezalehnie od oczekiwanej kwoty).

8. Kwota przyznanq dotacji moze by6 nizszaod okreslonej w ofercie.

9. Ka1de z zadafi., o kt6rych mowa w pkt. I. bgdzie rczpatrywana oddzielnie. Dopuszcza sig

mo21iwo56 wyboru wigkszej nii- l, liczby podmiot6w do wykonania zadania.

10. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie wspierania jego tealizacji.

11. Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,

w szczeg6lnoSci zmniej szenie zakresu tzeczowego,

12. l. W przypadku zaniechania rcalizacji zadania lub przerwy w jego rcalizacji dluhei ni?

1 miesi4c oferent zobowi4zany jest w terminie 7 dni powiadomid o tym fakcie Burmistrza

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

transzdotacji a dotacja przekazanapodlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu

w jakim zostaNaprzekazanawrz z odsetkami.

13. Dotacja zostanie ptzyznana na podstawie

z obowiqzkiemrozliczenia sig po zrealizowaniu zadania.

wybranej oferly i zawartei umowy,

III. Termin realizacji zadafi.
Termin realizacji okresla podpisana umowa, nie dtru2ej niZ do 31 grudnia 2022 r., do rczliczenia

koszt6w zadaniibEdq,rczpat y*urr" tylko wydatki poniesione w okresie obowiTywania umowy.
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IV. Og6lne warunki realizacji zadafi.

1. Dotacja mohe by6 przyznafia vtylqcznie na dofinansowanie zadafi, o kt6rych mowa

w niniejszym ogloszeniu konkursowyfl, Po zawarciu stosownej umolvy.

2. W przypadku zadai wykonywanych na terenie plac6wek oSwiatowych, przez mieszkaric6w

rozumie sig dzieci irrtodzie?uczgszczaiqc4 do tych plac6wek.

3. Przyznane Srodki finansowe mog4 by1 przeznaczone vtylqcznie na pokrycie koszt6w celowych,

uwzglgdnionych w umowie o dofinansowanie oraz okreSlonych rodzajowo w kosztorysie wydatk6w,

stanowi4cym zalqcznik do tej umowy, bezpo6rednio zwiqzanych z rcalizacjq zadania publicznego.

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

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

realizacjizadaniapublicznego, okreslonych rodzajowo i uzasadnionychrzeczowo w ofercie rcalizacji

zadaniapublicznego orazzaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadaniapublicznego;

2) koszty stale podmiot6w, nie zwiqzane z wykonaniem zadania publicznego;

3) podatki, cla, oplaty skarbowe;

4 ) oplaty I easingowe or az zob owiqzania z tytulu otrzymanych kredyt6w;

5) nabycie lub dziefiawg grunt6w;

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

ruzy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jestw szczeg6lnoSci:

l) sfinansowanie lub refundacja tego samego wydatku w ramach dw6ch fiinych 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 paristwa w oparciu

o ustawg z dnia25 maja20l6 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 2018r,po2.2174 j.t.)
3) zakupienie $rodka trwalego z udzialem Srodk6w dotacji pochodzqcej z budhetu Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,

4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy z otrzymanej dotacji.

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

zaangahowanychwrealizacjEzadafi publicznych:

1) prowadzqcy zajEciasportowe - do 60 zf,brutto zanie mniej, niZ 60 min.;

2) terapewiprowadzqcy zajgcia- do 60 zl brutto zanie mniej, niz 60 min.

3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 zt brutto zanie mniej, nil 60 min;
4) inne czynnoilci zwiqzane z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzaNqcznik do umowy .

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

realizujqcego zadanie publiczne, przyjmowane do rczliczenia wykonania zadania, jako

pozafinansowy wklad wtrasny :

1) prowadzqcy zajgciasportowe - do 60 zl brutto zanie mniej, niz 60 min.;

2) terapeuciprowadzqcy zajgcia- do 60 zl brutto nie mniej, niz 60 min.;

3) prowadzqcy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 zlbrutto zanie mniej, niZ 60 min.;

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

zaakceptowano w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik do umowy.

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

dzialalnofuci pozytku publicznego w zakresie, jakiego dotyazy zadanie publiczne. Pruychody

uzyskiwane ztytuluoplat, przeznaczasig na realizacjE zleconego zadaniapublicznego.



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

umowg o dofinansowanie realizacji zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zal4cznik do

rczporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia24 puhdziemika

2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cychrcalizaciizadanpublicznych

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

zakres i warunki r ealizacji zadania publ iczne go.

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

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

w pierwotnie zlohonej ofercie.

10. Pruekazanie 6rodk6w finansolyych nastgpuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy

podmiotu realintjqcego zadanie publiczne, w terminie okre6lonym w umowie o dotacjg.

ll, Zastrzega sig moZliwo66 przekazania dotacji w transzach.

l2.Datazawarciatxrrowy o dotacjg mohezostai odroczona, zewzglgdunatermin wykonania zadania

publicznego.

13. Podmiot rcalizujqcy zadanie publiczne musi byd jedynym posiadaczem wskazanego rachunku

bankowego oraz jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-

ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych narealizacjE zadania zgodnie z zasadami

wynikaj4cymi z ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U . z 2021 r,, poz.2l7 tj.),

w spo s6b umoZliwiaj 4cy identyfi kacj g poszczeg6lnych operacj i ksi ggowych.

14. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczenlt musz4 by6 zgodne

zharmonogramemprzedNohonymprzezpodmiotrcalizujqcyzadaniepubliczne.
15. Dopuszcza sig mozliwo66 skladania oferty wsp6lnej narealizacjg zadah na prawidlowym druku

oferty zgodnej z zalqcznikiem do rczporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw po2ytku

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

dotycz1cychrealizacjizadaipublicznychorazwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafi (Dz. U.

22018 r.,po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadarfl.

l.Realizator zadania publicznego zobowiqzany jest do prowadzenia zaJg| zgodnie

z harmonogramem rcalizacji zadania publicznego, stanowi4cego zalqcznik do umowy

o dofinansowanie.

2. Realizator zadaniapublicznego powinien systematycznie dokumentowai fakt prowadzenia zajEC

z uczestnikami programr popruez:

l) zawarcie stosownych um6w z osobami prowadzqcymizajgcia;

2) prowadzenie imiennych wykaz6w uczestniklw zajg( wraz z informacj4 odnoSnie rcdzaju zajgi,

miejsca i czasu ich prowadzenia, orazichtematyki.

3.W przypadku finansowania - w ramach realizacjizadaniaptblicznego - zakupu sprzgtu sportowego,

kwalifikowane s4 wylqcznie wydatki dotyczqce nabycia sprzgtu sluZqcego uprawianiu dyscypliny

sportowej, kt6rej upowszechnianiem zqmttje sig realizator zadaniapublicznego.

4. Realizator zadaniajest zobowiqzany do niezbywania, zwiqzanych z realizacjq zadania tzeczy

zakupionych za Srodki pochodz4ce z dotacjiprzez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.

5. Zleceniodawca rnoie, na umotywowany wniosek rcalizatoruzadania publicznego,vtyrazil zgodq

nazbycie rueczy przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w pkt V.4 niniejszego ogloszenia,

pod warunkiem2e realizator zadaniazobowi4he sigprzeznaczy6 Srodki pozyskane ze zbyciarzeczy

na rcalizacjg cel6w statutowych.



6. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadania publicznego - zakupu nagr6d

rzeczowych, dokumentami potwierdzaj4cymi przekazanie tych nagr6d s4 imienne listy odbioru,

zawierujqcepokwitowanie odbioru nagrody pr zez obdarcwanego, podpisane przezosoby uprawnione

do reprezentowania podmiotu. Lista powinna byi opatrzona datq, zgodnq z datqprzekazania nagr6d

oraz powinna zawierul informacjg na temat zawod6w, turnieju lub imprezy, w zwiryka z kt6rq

nagrody zostaly rozdane.

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

masowym, dopuszcza sig dokumentowanie przekazania nagr6d za pomocq zbiorczego protokolu

przekazanianagr6d, dokumentacj i fotografi cznej lub multimedialnej.

8. Protok6tr, o kt6rym mowa w pkt V.7 powinien zawierad datE, zgodnq, z datq przekazania nagt6d,

informacjg na temat zawod6w, turnieju lub imprezy, w zvuiqzktt zkt6rq nagrody zostaly rozdane,

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

os6b, kt6rym zostaly one przekazane.
g.Przeznagrody nalezy rozumie6 puchary, dyplomy oraz drobny sprzgt, o wartoSci jednostkowej nie

przet r aczaj 1cej I 5 0,00 zl.

10. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadaniapublicznego - ustug transportowych,

podmiot realizttjqcy zadanie publiczne zobowiqzany jest dol4czy6 do sprawozdania kofcowego

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

uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

11. Burmistrz Kolbuszowej zastzega sobie prawo nieprzyst4pienia do zawucia umowy,

b4dZ odst4pienia od jej realizacji, w szczeg6lnoSci zaS odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku

dokonania pruezoferenta nieuzasadnionego lub nadmiemego zmniejszeniaudzialu Srodk6w innych,

ni| dotacja, w kosztach wykonania zadaniapublicznego.

12. Zmruejszenie, o kt6rym mowa w pkt V.11 mo2e zostad stwierdzone na etapie planowania lub

r ealizacji zl e cone go zadania publiczne go.

!3. Przez nieuzasadnione zmniejszenie nale?y rozumied vtykazanie, na etapie skladania oferty

realizacji zadania publicznego, zavryhonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych do

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

rzeczowego.

14. Przez nadmieme zmniejszenie nale|y rozumied takq zmiang zakresu finansowego zadania

publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadania, bqdL zakresu

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

a przyznan4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi.
l.Gmina Kolbuszowa zlecajqc realizacjg zadaniapublicznego mo2e dokonywa6 kontroli i oceny

rcalizacji zadania, w szczegllno Sci :

1) stopnia realizacji zadania;

2) efektywnoS ci, ruetelnoSci i j akoSc i realizacji zadania;

3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych otrzymanych na rcalizacig zadanial'

4) prowadzenia dokument acji zw iqzanej z rcalizowanym zadaniem.

2. Kontrola moaebyd przeprowadzona w kazdym czasie, zar6wno w toku rcalizacji zadaniaoruzpo
jego zakohczenht. Kontrola mohe by6 przeprowadzona zar6wno w siedzibie Urzgdu, jak

i w siedzibie Zleceniobiorcy.



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

imiennych upowaznieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej.

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

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

oraz Z4dat udzielania ustnie lub na piSmie informacji dotyczqcych wykonania zadania.

Zleceniobiorca na aqdanie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczyd lub udostgpni6 dokumenty

i inne no$niki informacji oruztdzielii wyjaSnieri i informacji w terminie okreSlonym ptzez

kontroluj4cego.

5. Konsekwencjq, ru14cych uchybief w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, na

podstawie przepis6w o finansach publicznych, moze by6 zwrot czgsci lub caloSci przyznanej dotacji.

VII. Sprawozdanie z wykonan ia zadania publiczne go.

l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie koricowe z wykonaniazadania publicznego

w terminie 30 dni od dnia zakohczenia realizaqi zadania, wedlug wzoru zgodnego z zal1cznikiem

do rozporzqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24

pufudziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji

zadafipublicznych orazwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah (Dz. U. 22018 r.,po2.2057).

2.Do sprawozdania z wykonaniazadania publiczne go nale?y zalqczyd dodatkowe materialy, mog4ce

dokumentowal dzialania faktyczne podjgte przy realizacji zadania (np. listy uczestnik6w projektu,

dokumentacjg fotografi czny, terminarze, zestawienia wynik6w, relacje prasowe, protokoly z

zawod6w, wydaruefi, spotkari, dzienniki zajg6, jak r6wnie2 dokumentowa6 konieczrLe dzialania

prawne (kopie um6w, kopie dowod6w przeprowadzenia odpowiedniego postgpowania w ramach

zam6wieh publ i cznych).

VIII. Termin skladania ofert.
1. Oferty naleay sklada6 osobi5cie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w

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

Pokoju 21,36-100 Kolbuszowado dnia3 stycznia 2022r. do godz. 15.

2. Oferty zloaone lub dorgczone po terminie, nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.

3.Oferta powinna by6 zNoaona na druku, zgodnym z za\qcznikiem do rozpotzqdzenia

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

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz1cych rcalizaqi zadafi publicznych oruz

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

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

1. Weryfikacja kompletno3ci i poprawnoSci zlolonych ofert jest prowadzona na bieLqco

w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.

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

zNohone oferty.

3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjg o przyzrLaniu dofinansowania, po zapoznaniu sig

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

zpractej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej moZe odm6wii przyznania dofinansowania w przypadku:

1) powziEcia uzasadnionych w4tpliwo6ci, co do wiarygodno$ci danych zawxtych w ofercie

rcalizacji zadania publiczne go ;



2) niezloaenia lub nieterminowego zNohenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania

publicznego w latach poprzednich;

3) nierozlic zenia przezOferenta dotacji narealizacjg zadafipublicznych zalatapoprzednie.

S,Przy rozpatrywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:

1) dopelnienie wymagari formalnych,

2) zawarto$6 merytorycznq ofefi tj. stopieri zgodnoSci zaproponowanych przez Oferenta dzialafr

z celem zadania, pomyslowoS6, kompleksowodd proponowanych dzialafi, ruetelny i realny

harmonogram prac, starannoSdi szczeg6lowoS6 opisu dzialafii rezultat6w wynikajqcychzrcalizacji

zadania(0-10 pkt),

3) budzet zadania tj. ocena kalkulacji koszt6w realizacji 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 irzeczowe, w tym Swiadczenia wolontariuszy

ipracaspoleczna czlonk6w, przygotowanie merytoryczne kadry rcalizujqcej zadanie (kwalifikacje),

baza sportowo-rekreacyj no- turys ty czna (0- 1 0 pkt),

5 ) grup a do celowa or az przy ptrszczalna liczb a o dbi orc6w (0 - I 0 pkt),

6) innowacyj no 56 proponowan y ch r ozwi4zai.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy

z dnia24kwietnia2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie lDz.U.22020 r.,

poz.l057 t. j. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym lDz.U,22021r.,poz.1372
j.t.l, orazustawy zdnia2T sierpnia2}}9r. o finansachpublicznych (Dz.U.z202l r.,po2.305, j.t.).

7. Od odmowy przyznania dofinansowania nie przysluguje odwolanie.

8. Szczegolowe informacje natemat konkursu moimauzyskad w Referacie Budzetowym w Wydziale

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

X. Ochrona danych osobowych
l.Zgodnie z art. 24 lst. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 22019 r,poz,1731j.t..) administratorem danych osobowychzawartych w ofercierealizacji

zadaniapublicznego j est Burmistrz Kolbuszowej.

2. Dane osobowe przetwarzane sQ w celu udzialu oryanizacji pozarzqdowej 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 zrniqzane z ich realizacj4.

LP. RODZAJ ZADANTA i WYSOKOSC SnOOXOW NA REALIZACJ4 ZADANIA

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki i sportu poprzez: organizacjg zwod6w sportowych,

imprez rekreacyjnych, wydarzef tulystycznych, oraz dzialah zwiqzanych zwypoczynkiem dzieci i mlodziezy;

wsp6ldzialanie z klubarni sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami w zakresie

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

turystycznych;- udostgpnianie bazy sportowej klubom spoftowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, innym

organizacjom i uzytkownikom; - prowadzenie dzialah sportowych, rekreacyjno - rozrywkowych majqcych na

celu zagospodarowanie czasu wolnego seniorom 410 000 zl

2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu przez prowadzenie sekcji brydila sportowego dla os6b z terenu

gminy Kolbuszowa. I 000 zl
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7. prowadzenie iehabilitacji psychoruchowej dla os6b niepelnosprawnych z terenu Gminy Kolbuszowa poprzez

udzial w zajgciach na krytej plywalni "Fregata" w {glluszoweJ 2 000 zl

4. wGminieKolbuszowapoprzezorganizacj9zaj9cpilkinoznej
mg1czyzn w grupie wiekowej senior6w dla zespol6w: Klasy A MUKS ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna, klasy B

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

5. @yfizycznejisportupoptzeZorganizacjgzaj9cpitkino2nejdladru2ynMUKS,,Sok6l,,
Kolbuszowa Dolna w grupach junior starszy, junior mlodszy 20 000 zl

6, Or ganizacja XII Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego 6 000 zl.

1 @omocosobomStarSzym,niemaj4cymzatrudnieniaorazdzieciomimlodzie2y
szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najubo2szych wychowuj4cych sig w warunkach

niekorzystnych dla ich rozwoju. 80 000 zl

8. Lag"dr.rte skrtk6w ub6stwa i pomoc w wyjSciu z trudnej sytuac.ii 2yciowej najubozszym mieszkafcom, orl

2011 poprzez pozyskiwanie i rozdawnictwo artykul6w zywno6ciowych, odzieLy Srodk6w chemicznych i

artykul6w przemyslowych 2 000 zl

9. Zarp"k"J"rt" ,bt"rowych potrzeb wsp6lnoty gminnej w zakresie pomocy spolecznej poprzez organizowanie

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

starszych nastolatk6w" 2 000 zl

10. OziilatnoSe narzeczos6b w wieku emerytalnym poprzez: organizacjg wsparcia przeznac'zonego dla os6b

samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re z powodu wieku, choroby lLrb innych ptzyczyn wymagaj4 pomocy,

s4 jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie moze zapewnic 100 000 zl

ll Pomoa dla os6b ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa. 5 000 zl

12. Sport to zdrowie" nauka plywania dla dzieci ze szk6t z terenu gminy Kolbuszowa 15 400 zl.

13. Drialalrros| na ,recz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa

narodowego 7 A00 zl

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

2 000 zl

15. @acyjno.wychowawczo-wypoczynkowychwzakresieekologii,poplzeZprzybli2anie
dzieciom oraz os. niepelnosprawnym Swiata przyrody, daj4c im mo2liwo(6 bezpoSredniej obserwacji i badania

Srodowiska 2 000 zl

16. Or ganizacja XIII Kolbuszowskie go Festiwalu Turystyczne go 6 000 zl

RAZEM: 637 40021

Ogloszenie umieszcza sig na stronie internetowej !:"Up;lltuurw-kalltu-sesu&.pl oraz

:yfyW,hfp.!S-al-t2Uy!Wd.pl a takze na tablicach ogloszefi w Urzqdzie Miejskim w Kolbuszowei,

ul. Obroric6w Poko.iu 21.
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