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Zarzqdzenie Nr 613/21
Burmistrza Kolbuszowej

zdnia 13 grudnia202l roku

w sprawie zafinierdzenia tre6ci ogloszenia o otwartym konkursie ofert
dla organizacji prowadz4cych dzialalno5d poirytku publicznego

na realizacj gzadafiwlasnych Gminy Kolbuszowaw 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. I pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorz4dzie gminnym (Dz. U.

z ZOZO r., poz. 713 J.t.) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnodci poZytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. :.2020 r.,p0:-.1057, j.t.) oraz Uchwaly Nr XXXIW46612|
Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego

programu wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3

ust.3 ustawy o dzialalno6ci poZytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, Burmistrz
Kolbuszowej postanawia:

$1. Zatwiefizi| tre36 ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla organizacji ptowadzqcych

dzialralnoil| po2ytku publicznego narealizacjg zadai wlasnych Gminy Kolbuszowa w 2022 roku,

w zakresie:

,/ dzialalno5c i na rzecz os6b niepelnosprawnych,
,/ dzialalno6cinarzecz os6b w wieku emerytalnym,
,/ dzialalnoSci wspomagaiqcej rozwlj wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,

'/ ochrony i promocji zdrowia,
,/ dzialalno3ci na rzecz dzieci i mlodzieiry, w tym wypoczynku dzieci i mNodzie?y; kultury,

sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
,/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
,/ przeciw dzialania uzalehnieniom i patologiom spolecznym.

$ 2. Wykon anie Zarzqdzenia zleca si g Skarbnikowi Kolbuszowej .

$3. Zarz4dzenie wchodziw ?ycie z dniem podjgcia.
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OGI,OSZENIE

BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadz4cych dzialalno5d porytku publicznego

na realizacjgzadafiwlasnych gminy w 2022 roku.

Napodstawieart.l3,wzwiqzkuzart.4ust.l ustawy zdnia24kwietnia2}l3r. odzialalnoSci

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020r.,poz. 1057) oglasza sig Otwarty Konkurs

Ofert na realizacjq zadaflpublicznych, w zakresie:

,/ dzialalnoSci na rzecz os6b niepelnosprawnych,
,/ dzialalnoScinarzecz os6b w wieku emerytalnym,
,/ dzialalno{rci wspomagai4cej rozw6j wsp6lnot i spoleczno6ci lokalnych,
/ ochrony i promocji zdrowia,
,/ dzialalno6ci na rzecz dzieci i mlodziely, w tym wypoczynku dzieci i mNodzie?y; kultury,

sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
./ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
r' przeciw dzialania uzaleLnieni om i pato lo giom spolecznym.

l. Bior4c pod uwagg ryzyka i zagrohenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zwi4zanej
z rozprzestrzenianiem sig choroby COVID-L9 oruz wynikaj4cymi z tego faktu ograniczeniani,
rcalizacja dzialafi opisanych w ramach projektu zglaszanego do konkursu musi uwzglgdniad
spelnianie wszelkich aktualnych wymagan sanitarnych zwiqzanychzbiehqcq sytuacj4 epidemiczn4,
zgodnie zobowiqztaj4cymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach

izakazachokre6lonychw zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii w Polsce.

2. Zlecenie rcalizacji zadafi publicznych nast4pi w formie wspierania wykonywania zadai
publicznych, wraz z udzieleniem dotacji, uwzglgdniaj4c wklad osobowy pracy wolontariuszy
w rcalizacjg zadania.

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

zadafiw 2022 roku wynosi l4cznie 370 000 zlrw tymnazadania z zakresu:

1) upowszechnianiakultury fizycznej i sportuwkwocie 320 000 zlrpoprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki poprzezorganizacjg zawod6w

sportowych , imprez rekreacyjnych, v,rydaruef turystycznych oruz dziaNah zwiryanych

z wpoczynkiem dzieci i rrrtodziely; wsp6ldzialanie z klubami sportowymi,

stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami w zakresie

koordynowania odbywaj4cych sig na terenie gminy zawod6w sportowych, imprez

rekreacyjnych oraz wydarzefi turystycznych, dzialalnoiil, prowadzenie

i utrzymywanie powierzonej bazy obiekt6w sportowych, rekreacyjnych

i turystycznych oraz udostgpnianie tej bazy klubom sportowym, stowarzyszeniom

kultury frzycznej, innym organizacjom i uzytkownikom; prowadzenie dzialah

sportowych, rekreacyjno - rozrywkolvych maj4cych na celu zagospodarowanie czasu

wolnego seniorom 250 000 zl,

b) organizacjg zajE1 sportowych dla klub6w sportowych wiejskich 20 000 zN



c) upowszechnianie kultury fizycznq i sportu popruez prowadzenie zaj96 pilki noznej

senior6w IV liga w kwocie 50 000 zl.

2) dzialalnoscinarzeczos6b w wieku emerytalnym, samotnych, niepelnosprawnych

w kwocie 50 000 z),PoPtzez:

D dzialalnoSd na rzecz os6b w wieku emerytalnympoptzez otganizacjE zaj96 wsparcia

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

innych pfzyczytwymagajq pomocy, a sq jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie

moke zapewnil;podejmowanie dzialahzwiqzanychzpomocqspoleczn4 maj4ce na celu

organizowanie czasu wolnegb osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy

Kolbuszowa otaz zaspokajanie ich potrzeb, a takle wsparcie w samodzielnym

egzystowaniu w Srodowisku lokalnym w kwocie 50 000 zl'

Okres realizacji umowy, wysokoSd przyznanych Srodk6w dla zloZonych ofert okreSli umowa na

realizacjg zadaniapublicznego. Realizacj azadanianie dlutsza jak do 30 czerwca 2022 tokltr'

Dla
a) OryanizacjE zajE| sportowych i imprez

alternatywne formy spqdzania cza$)

mieszkaricom GminY Kolbuszowa ze

towarzyszqcych m.in. tumiej6w, zawod6w, rajd6w, jako

wolnego poprzez zagospodarowanie czasu wolnego

szczeg6lnym uwzglgdnieniem dzieci i rrrtodzieiry,

w szczeg6lnoSci poptzez organizacjE, na terenie Gminy Kolbuszowa, zajE| sportowych'

turystycznych i rekreacyjnych, maj4cych na celu rozw6j i doskonalenie sprawnofici frzycznej,

odnowg sil psychofi zycznych,aktywny wypoczynek lub populatyzacjq walor6w rekreacji ruchowej

w celu minimalizowania wystgpowania negatywnych zjawisk spolecznych. Realizacja projektu

powinna r6wnie2 przyczyniac sig, poprzez wyrabianie wSr6d uczestnik6w zadania nawyk6w

aktywnego spgdzania czasu wolnego oraz promocjq zdrowego stylu Zycia, do wzrostu SwiadomoSci

na temat zagro1ei wynikaj4cych z uzalehnieh od substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym

alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w oilxzajqcych, tytoniu. Realizowanie dw celu bqdzie polega6 na

organizacji:
y zajE1sportowych - prowadzone w formie periodycznej, w przedziale czasowym, okreSlonym

w ogloszeniu o konkursie na realizacjg zadania publicznego, pod kierunkiem osoby posiadaj4cej

wi.Jrg, doSwiadczenie i umiejgtnoSci niezbgdne do wykonywania zadafitrenera lub instruktora,

) imprez towarzyszqcych zajgciom sportowym - powi4zanych tematycznie z prowadzonymi

zajEciami sportowymi, odbywaj4ce sig r6wnolegle lub koricz4ce cykl zaiqd sportowych tumieje,

zawody lub rajdy odbywaj4ce sig pod kierunkiem osoby posiadajqcej stosowne - potwierdzone

odpowiednimi dokumentami - uprawnienia, posiadajqce wiedzg, doSwiadczenie i umiejqtnoSci

niezbgdne do wykonyw ania zadafi trenera lub instruktora'

b) Wspieranie os6b niepetrnosprawnych zagtolonych patologi4 spolecznq poprzez organizacjq

integracyjnych imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno -rozrywkowych

przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych. Pruezrealizacig projekt6w

zglaszanych w celu wykonania zadaniapubliczneg o nalely rozumie6 organizowanie na rzecz os6b

,riepelnosprawnych, starszych, grup senior6w imprez, zar6wno o charakterze sportowo - turystyczno

- rekreacyjnym, jak i kulturalno - rozrywkowym, w celu eliminacji, bqdL lagodzenia zagroaeh

wynikaj4cych z marginalizacjitej grupy os6b.

c) Organizacjg wspar ciaprzeznaczonego dla os6b samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re z powodu

wieku, choroby lub innych ptzyczyl wymagajq pomocy, a s4 jej pozbawione lub rodzina takiej
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pomocy nie moze zapev,ni6, dzialania na tzecz os6b starszych, emeryt6w, rencist6w poptzez

organizacjg spotkan kulturalnych, przeciwdzialanie patologiom spolecznym popruez organizacjq

czasu wolnego mieszkaricom Gminy Kolbuszowa

d) Podejmowanie dzialafi zwiqzanych z pomoc? spoleczn4 maj4ce na celu organizowanie czasu

wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszowa omzzaspokajanie ich potrzeb,

atakhe wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w Srodowisku lokalnym.

2. Zastrzega sig moZliwoSd przyjgcia do rcalizacji innego sposobu wykonania zadaipublicznych pod

warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanych dzialahirczwiqzafiorganizacyjnych

z przepisatrti prawa oraz obowiqzujqcymi programami, przyjEtymi na szczebhr centralnym,

regionalnym oraz lokalnym.

II. Zasady prryzn^wania dotacji.
1. Dotacja moZe zostal przyznana oferentowi, kt6ry zloty - w terminie 2l dni, od dnia ogloszenia

niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertg wg wzoru stanowi4cego rczporzqdzenie

Przewodniczqcego komitetu do spraw po2ytku publicznego z dnia 24 pafldziemika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrcalizacji zadah publicznych oruz

wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2018 r., po2.2057).

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

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnialqcznie nastgpuj4ce wymogi

formalne:

1) jest organizacjq pozxzqdow4 lub podmiotem, o kt6rym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24kvtietnia2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020,po2.1057
j.t.)

2) jego cele statutowe sQ zbiehne zzadaniatrri okreslonymi w niniejszym ogloszeniu,

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

4) zlozylofertg zgodnqzrcdzajemzadaniaokredlonego w ogloszeniu, spelniajqcqwarunki realizacji

zadania,

3. Rozpatrywane bgd4jedynie oferty kompletne, poprawne, spelniaj4ce kryterium wa2noSci.

4. Oferta j est uznana za kompletn4 j e2eli dol4czone zostaNy wszystkie wymagane zaN1czniki, tj.:

1) statut,

2) kopia dokumentu potwierdzaj4cego zgloszeniew wzEdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

3 ) dekl aro w ana liczh g ucze stnik6 w zadania publiczne go.

5. Spelniaj 4ce kryterium wa2noSci.

t) Za spelniaj4ce kryterium wa2noSci uznaje sig zal1czniki zlolone w formie kserokopii,

potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

skladajqcego ofertg.

2) Terenowe oddzialy organizacji (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mog? zloLy| wniosek

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

udzielonego przez zarzqd gl6wny).

3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zalqcznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek

z zalqcznik6w wymog6w waZnoSci szczeg6\owo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankg do

odrzucenia oferty ze wzglgd6w formalnych.

4) Wypelnione zostaly wszystkie pola ofeny.

6. Oferta uznana jest za poprawnq gdy:



1) jest zgodna z celani i zaloheniami konkursu,

2) zlohona jest na wlaSciwym formularzu,

3) zNohona jest w terminie okreslonym w ogloszeniu,

4) podmiot jest uprawniony do zNoheniaoferty,

5) oferta oruzzaN4czniki s4 podpisane przezosoby uprawnione,

6) dzialalnosd statuto wa (dzialalnosc statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza sig

z dziedzinq zadaniapubliczne go b gdqce go przedmiotem konkursu,

7) jest czylelna tzn. wypelniona zosta\a maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym

jednolicie w caloSci,

S) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powiqzanie pomigdzy celami zadania, szczeg6lovtym zakresem

rri"roroy^ zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialah a kosztorysem zadania

i oczekiwanymi efektam i rcalizacji,

9) termin rcalizacjizadanianie wykraczapozaramy czasowe, okreslone w niniejszym ogloszenit,

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

rachunkowym,
1 I ) kosztory s zadama ze wzglg&t na rodzq koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacj i koszt6w,

12) okreslone zostaly bezpo3rednie efekty rcalizacji oferty,

13) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostan4 osi4gnigte poprzezteaLizacje zadania,

14) okreslorLo czy przewidywane jest wykorzystanie rczultat6w osi4gnigtych w trakcie tealizacji

ofertywdalszychdzialaniachotganizacii-trwaloSdrezultat6wzadania'
Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkolvych informacji dotyczqcych rezultat6w

w rcalizacji zadania Publicznego .

7. Strony oferty winny by| ze sob4 pol4czone np. zszyte, spigte (nie bindowane)'

g.ZNozenieoferty nie jest r6wnoznacznezzapewnieniem przyznaniadotacji btbprzyznaniem dotacji

w oczekiwanej wysokosci (niezaleznie od oczekiwanej kwoty).

9. Kwota przyznanej dotacji mo2eby6niaszaod okreslonej w ofercie.

lo. Kazde z zadah, o kt6rych mowa w pkt. I. bgdzie rozpatrywana oddzielnie. Dopuszcza siE

mozliwos6 wyboru wigkszej nil l, liczby podmiot6w do wykonania zadania.

ll. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie wspierania jego rcalizacji.

l2.Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,

w szczeg6lno Sci zmniej s zenie zake su tzeczow e go'

13. 1. W przypadku zaniechania realizacji zadania lub przerwy w jego tealizacji dNuzei niz

1 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 dotacja przekazanapodlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu

w jakim zostalaprzekazanawraz z odsetkami.

14. Dotacja zostanie przyzrLana na podstawie wybranej oferty i zawattej umowy'

zobowiqzkiemrczliczeniasigpoztealizowaniuzadania'

III. Termin realizacj i zadait',

Termin realizacji okresla podpisana umowa, nie dluzej niz do 30 czerwca 2022 t., do rozliczenia

koszt6w zadaniibgdqrozpatry*unr tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy'
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IV. Og6lne warunki realizacji zadafi,.

1. Dotacja mohebyl przyznanavtytqcznie na dofinansowanie zadail, o kt6rych mowa w niniejszym

ogloszeniu konkursowyffi, po zawarciu stosownej umowy.

2. W przypadku zadah wykonywanych na terenie plac6wek o6wiatowych, przez mieszkanc6w

rozumie sig dzieci imlodzie?tczgszczajqc4 do tych plac6wek.

3. Przyznane Srodki finansowe mog? by1 przeznaczone wylqcznie 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 mogq byd wykorzystane na:

l) zadania i zakupy inwestycyjne z wylqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do poprawnej

rcalizacjizadania publicznego, okre6lonych rodzajowo i uzasadnionych rzeczowo w ofercie rcalizacji

zadaniapublicznego orazzaakceptowanych w zaktualizowanym kosztorysie zadaniapublicznego;

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

3) podatki, cla, op\aty skarbowe;

4)oplatyleasingoweorazzobowiqzaniaztyiiluotrzymanychkredyt6w;
5) nabycie lub dzier2awg grunt6w;

6) prace remontowe i budowlane;

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

razy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jestw szczeg6lnoSci:

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

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, bqdL innych Srodk6w publicznych

wsp6lnotowych lub krajowych,

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

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

o ustawg z dnia2l maja20l6 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 2020r., poz.106 j.t. )
3) zakupienie Srodka trwalego z udziaNem Srodk6w dotacji pochodz4cej z bvdheta Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,

4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy z otrzymanej dotacji.

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

zaangahowanychwrcalizacjEzadahpublicznych:

l) prowadzqcy zajgcia sportowe - do 60 zlbrutto zanie mniej, ni? 60 min;
2) terapeuci prowadz4cy zajgcia- do 60 zlbrutto zanie mniej, niz 60 min.

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

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

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymza\qcznik do umowy .

6. Okresla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlonka 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) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 zlbrutto zanie mniej, niz 60 min.;

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

zaakceptowane w zaktualizowanym kosztorysie zadania, stanowi4cymzalqcznik do umowy.
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7. Dopuszc za siEpobieranie oplat od adresat6w zadania pod warunkiem prowadzenia odplatnej

dziaaalno.ci pozytku publiczneg o w za?,tesie, jakiego dotyczy zadanie publiczne' Przychody

uzyskiwane z tytulu opiat, prr"rnu"rusig na rcalizaciqzleconego zadaniapublicznego'

8. Dopuszc za si9mo2liwo56 sptzeda?y bilet6w

8. Z podmiotami, kt6rych oferta zostaNawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowa zawierapisemn4

umowg o dofinansowanie rcalizacji zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zahqcznik do

rozpouqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia24 puldziemika

20lg r .w sprawie wzor6w ofert i ramowych *ro16* um6w dotyczqcych realizacj i zadaf publi cznych

oraz wzor6w sprawoz dah zwykonania tych zadah(Dz' U' z 2018 t" poz'2057)' Umowa okreSla

zakres i warunki realizacji zadania publicznego'

9. Na ?adnym etapie rcalizacii zadania publicznego

uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej'

nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez

innych rodzaj6w koszt6w, niZ wskazane

w pierwotnle z\ohonQ ofercie.

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

podmiotu realizujpcego zadaniepubliczne, w terminie okreslonym w umowie o dotacjg'
-11. 

zastrzega sig mo2liwos6 przekazania dotacji w transzach.

l2.Datazawarciaumowy o dotacjg mokezosta|odroczona, zewzglgdrtnaterminwykonania zadania

publicznego.

13. Podmio t realizuiqcy zadaniepubliczne musi by6 jedynym posiadaczem wskazanego rachunku

bankowego oruz jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-

ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych narcalizacig zadania zgodnie z zasadami

wynikaj4cymi z ustawy zdnia2g wrze!;ni.al994r. o rachunkowosci (Dz' U' 22019 r''poz' 351 ti')'

*rpor6bumoZliwiaj4cyidentyfikacjqposzczeg6lnychoperacjiksiggowych'
14. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu musz4 byi zgodne

zharmonogramemprzedNokonympruezpodmiotrcalintjqcyzadaniepubliczne'

15. Dopuszcza sig mo2liwos6 skladania oferty wsp6lnej na realizacjg zadahna prawidlowym druku

oferty zgodrq z za\qcznikrem do rozporzqdzenia przewodnicz4cego komitetu do spraw po,ytku

publiczneg o z dnia 24 pakdziernika 201g ,. * 
'p.u*ie 

wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w

dotycz4cychrealizacji zadart.publicznych oruzwzor6w sprawozdarl z wykonania tych zadafi (Dz' U'

22018 r.,Po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadaf'

l.Realizato r zadania publicznego zobowipzany jest do prowadzenia zai96 zgodnie

z harmonogramem reilizacii zadania publicznego, stanowiqcego zaNqcznik do umowy

o dofinansowanie. 1 .-- -^'^,
2. Rearizator zadaniapublicznego powinien systematycznie dokumentowai fakt prowadzenia zqgc

z uczestnikami Programu Popruezi

l) zaw arcie stosownych um6w z o sobami pt ow adzqcymi zaigcia;

2) prowadzenie imiennych wykaz6w uczestnik6w zaig6 wrM z informacj4 odnosnie rodzai'a zaig6,

mie3sca i czasu ich prowadzenia, orazichtematyki'

3.W przypadku finansowania - w ramach realizacjizadaniapttblicznego - zakupu sprzgtu sportowego'

kwalifikowane sa wy\qczniewydatki dotyczqci nabycia sprzgtu sluz4cego uprawianiu dyscypliny

sportowej, kt6rej ,rpo*rr""hoianiem zajmuje sig realizatot zadaniapublicznego'

4. Realizat or zadxiajest zobowiqzaty do niezbywania, zwiqzanych z rcaLizacil zadania rzeczy

zakupionych za Srodki pochodz4ce z dotaqiprzezokes 5 lat od dnia dokonania ich zakupu'



5. Zleceniodawca mo1e,na umotywowany wniosek realizatonzadanrapublicznego, wyrazid zgodg

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

pod warunkiem 2e realizator zadaniazobowiq1e sigprzeznaczyi Srodki pozyskane ze zbyciarueczy

na realizacjg cel6w statutowych.

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

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

zawierujqcepokwitowanie odbioru nagrody przezobdarowanego, podpisaieprzezosoby uprawnione

do reprezentowania podmiotu. Lista powinnaby| opaffzona datq, zgodnq, z datqptzekazanianagrfid

orazpowinna zawierul informacjg na temat zawod6w, tumieju lub imprezy, w zwiqzktr zkt6tq
nagrody zostaly rozdane.

7.W przypadku przekazryania nagr6d w trakcie festyn6w, zawod6w lub imprez o ch*akterze

masowym, dopuszcza sig dokumentowanie przekazania nagr6d za pomocq zbiorczego protokolu

przekazania nagr6d, dokumentacj i fotografi cznej lub multimedialnej.

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

informacjg na temat zawod6w, tumieju lub imprezy , w zvmqzku z kt6rq nagrody zostaly rozdane,

okre6lenie przedmiot6w, stanowiqcych nagrody, wraz z podaniem ich liczby oruzwskazanieliczby

o s6b, kt6ry m zo staly one przekazane.
g.Przeznagrody nalely rozumie6 puchary, dyplomy oraz drobny sprzgt, o wartoSci jednostkowej nie

przelcaczaj4cej 1 5 0,00 zl.

10. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadania publicznego - uslug hansportowych,

podmiot realizujqcy zadanie publiczne zobowqzany jest dol4czyd do sprawozdania kofcowego

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

uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

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

b4dZ odst4pienia od jej rcalizacji, w szczeg6lnorici zaS odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku

dokonania przezoferenta nieuzasadnionego lub nadmiemego zmniejszeniavdziabt Srodk6w innych,

ni? dotacj a, w ko sztach wykonan ia zadania publ i czne go.

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

rcalizacji zlecone go zadania publ i czne go.

13. Przez nieuzasadnione zmniejszenie nale|y rozumie6 wykazanie, na etapie skladania oferty

rcalizacji zadania publicznego, zav,ryhonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych do

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

rzeczowego,

14. Przez nadmierne zmniejszenie nalezy rozumie6 takq zmiang zakresu finansowego zadania

publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadania, bqdi:' zakresu

iliczby podejmowanych dzialafi - w spos6b niewsp6tmiemy do proporcji, pomigdzy wnioskowan4

a przyznan4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi,
l.Gmina Kolbuszowa zlecajqc rcalizacjg zadania publicznego mo2e dokonywa6 kontroli i oceny

r ealizacji zadania, w szczeg6lno Sci :

1) stopnia realizacji zadania;

2) efektywnoSci, rzetelno Sci i j ako Sc i rcalizacji zadania;

3) prawidlowoSoi wykorzystania Srodk6w publicznyohotrzymanych na rcalizacjg zadaria;

4)prowadzeniadokumentacjizwiqzanejzrcalizowanymzadaniem.



2. Kontrola mo2eby6 przeprowadzonaw kazdym czasie, zarlwno w toku rcalizacji zadania oruz po

jego zakoiczenlt. Kontrola moke byi ptzeprowadzona zat6wno w siedzibie Urzgdu, jak

i w siedzibie ZleceniobiorcY.

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

imiennych upowaznierl, wydanych ptzezBurmistrza Kolbuszowej.

4. W ramach kontroli, upowaznieni pracownicy Urzqdu mog? bada6 dokumenty i inne noSniki

informacji, kt6re maj4 lub mogq mie6 znaczenie dla oceny prawidlowosci wykonywania zadania'

oraz Zqda6 udzielania ustnie lub na piSmie informacji dotycz4cych wykonania zadania'

Zleceniobiorca na Lqdanie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczy6 lub udostgpnid dokumenty

i inne noSniki informacji oruztdzielid wyja5nieri i informacji w terminie okreSlonym ptzez

kontroluj4cego.

5. Konsekwencjq ra74cych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, na

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

VII. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego'

l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie koricowe z wykonaniazadania publicznego

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

do rozporzqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24

pu1dziemika 20lB r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacii

zadahpublicznych orazwzor6w sprawozdarl z wykonania tych zadaf.(Dz. U. 22018 r.,poz'2057)'

2.Dosprawozdania z wykon aniazadania publiczne go nalely zalyczy| dodatkowe matetiaNy, mogqce

dokumentowac dziaNania faktyczne podjgte przy rcalizacji zadania (np. listy uczestnik6w projektu,

dokumentacjg fotograficzn4, terminarze, zestawienia wynik6w, relacje prasowe, protokoly

z zawod6w, dzienniki zajgl,jak r6wnie2 dokumentowa6 konieczne dzialania prawne (kopie um6w,

kopie dowod6w przeprowad zeniaodpowiedniego postgpowania w ramach zam6wieri publicznych).

V[I. Termin skladania ofert.

l. Oferty nale1y skladad osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, u1. Obroric6w

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

pokoju 21,36-l0oKolbuszowado dnia03 stycznia 2022r. do godz. 15.

2. Oferty zlokonelub dorgczone po terminie, nie b9d4 brane pod uwagg w konkursie'

3.Oferta powinna byd z-Nokona na druku, zgodnym z zalqcznikiem do tozporzqdzenia

przewodnicz4cego komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia 24 pufudziemika 2018 r'

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zadafipublicznych oraz

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

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

l. Weryfikacja kompletnoSci i poprawnoSci zhohonych ofert jest prowadzona na bieZqco

w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej'

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

zlohone oferty.

3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje

z opini4 Komisji Konkursowej, w
decy4g o przyznatiu dofinansowania, po zapoznaniu sig

terminie do 7 dni od przedstawienia mu protokolu

zprac tej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej moze odm6wi6 ptzyznaniadofinansowania w przypadku:



1) powzigcia vzasadnionych wqtpliwoSci, co do wiarygodno6ci danych zawartych w ofercie

rcalizacji zadania publicznego ;

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

publicznego w latach poprzednich;

3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narcalizacjE zadafipublicznychzalatapoprzednie.
S.Przy rozpatrywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:
1) dopelnienie wymagari formalnych,
2) zawafioS6 merytorycznq oferty tj. stopieri zgodno5ci zaproponowanych przez Oferenta dzialair
z celem zadaria, pomyslowoS6, kompleksowoS6 proponowanych dzialafi, rzetelny i realny

harmonogram prac, staranno66 i szczeg6lowo6i opisu dzialai i rezultat6w wynikaj4cychzrcalizacji
zadania(0-10 pkt),

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

rzeczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdnoSci oraz efektywnodci wykorzystania Srodk6w, (0-

10 pkt),

4) potencjal rcalizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe i rzeczoweo w tym Swiadczenia wolontariuszy
ipraca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytorycznekadry rcalizqqcej zadanie (kwalifikacje),
baza sportowo- rekreacyjno - turystyczna (0-10 pkt),

5 ) grupa do celowa oruz pr zy ptrszczalna liczb a odbiorc6w (0 - I 0 pkt),
6) innowacyj noS6 proponowan y ch r ozwiqzai.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy
z dnia24kwietnia2003 r. o dziaNalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie lDz.U.22020 r.,
poz.l057 tj. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym lDz.U.22021r.,pozJ372
j.t.l, oraz ustawy z dnia27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 22021 r.,po2.305, j.t.).
7. Od odmowy przyznania dofinansowania nie prrysluguje odwotanie.

8. Szczeg6lowe informacje na temat konkursu moimauzyska6 w Referacie Bud2etowym w Wydziale
Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. 17 2271 333 wew.342.

X. Ochrona danych osobowych
l.Zgodnie z wL 24 ust. 1 ustawy z dnia l0 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.22019 r.,poz.1781tj.) administratorem danych osobowychzawartych w ofercierealizacji
zadaniapublicznego j est Burmistrz Kolbuszowej.
2. Dane osobowe przetwaruane sQ w celu udziatru organizacji pozarzqdowej w otwartym konkursie
ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.

3.Kahdy posiadaprawo dostgpu do treSci swoich danych otazichpoprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XL Zadania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty zvviqzane z ich realizacj4.

LP. RODZAJ ZADANTA / WYSOKOSC SnOTXOW NA REALTZACJ4 ZADANTA

1. Upowszechnianie kultury ftzycznej, rekreacji i turystyki i sportu poprzez: organizacjg avod6w sportowych,
imprez rekeacyjnych, wydarzef turystycznych, oraz dzialafi zwiqzanych z wypoczyr*iem dzieci i mlodzieiry;

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

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

turystycznych;- udostgpnianie bazy sportowej klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury ftzycznej, irrym
organizacjom i uZytkownikom; - prowadzenie dzialafi sportowych, rekreacyjno - rozrywkowych maj4cych na

celu zagospodarowanie czasu wolnego seniorom 410 000 zl
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sportowego dla os6b z terenu

I 000 zl

GminY Kolbuszowa

udzial w zaigciachnu k yt.j pty*ulni "Freuuzl4l w Lolvvtsett ,," '" J

Upowszechnianie kultury frzycmej i sportu wEillffi rotuuszowapoprzez organizacjg zaj96 pilki no2nej

mgtczyznw grupie wiekowej senior6w dla zespol6w: Klasy A MUKS ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna' klasy B

LZS ,,Huragan" Przedb6rz, LZS ,,Werynianka" Werynia' UKS."Wilga" )Yidel\a ' '^ - ' ' - -- --?0-0:0'9-zl
rilki

Uporusre"nniatlie kultury fizycznei i sportu poptzez organlzacJQ zaJQcp

Kolbuszowa Dolna w grupach junior starszy, junior mlodszy

*z*: dla dru2ryn MUKS,,Sok6l"

XII Kolbuszowskiego Festiwalu Turystycznego

niekorzystnych dla ich rozrrqjll

ia o'a' dzieciom i mlodziezY

szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najubozszych wychowuj4cych sig w warunkach

N-agodzenieskutk6wuunajubo2szymmieszkaircom,od
2011 poprzez pozyskiwanie irozdawnictwo arlykul6w zywnoSciowych, odziely Srodk6w chemicznych i

2 000 zl

olecznej Po2rzez organizowanie

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

eznaczonego dla os6b

samotnych lub os6b w rodzinach, kt6re zpowodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaJ4 pomocy'

r ! , 1-r-:^: -i^ *a+a oona.rrni6 100 000 Zl
s4 jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie moZe zapewnid

iasta i gminY Kolbuszowa'

enu gminY Kolbuszowa 15 400 zl'

d6br kulturY i dziedzictwa

7 00021

ezwarsztatY dla senior6w 60+ i tuttywowanie folkloru rodzimego

e ekologii' PoPrzez PrzYbliaanie

dzieciom oraz os. niepetnosprawnym $wiata przyrody, daj4c im mo21iwos6 bezposredniej obserwacji i badania

@iego Festiwalu TurYstYcznego

Ogloszenie umteszcza

ry-wui bidsrl-ttuszt-r wt!,P.| a

ul. Obroricow Pokoju

sig na

takhe na

stronie internetowej lrttp:ifwww't<otUtrszolva.gl otaz

tablicach ogtroszefr w lJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,

Jan Zuba
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