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Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 01 marca 2022 r'

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na rcalizacjq w 2022 rckaprzezpodmioty

prowadzqce dzialalnos6 pozytku publiczneg o zadamapublicznego ,,opieka wytchnieniowa"

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnra 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz.U. z 2O2t r., poz.l372 z p62n. zm.), afi.|l i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r'

o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz' U' 22020 r' poz' 1057 zp6Ln' zm')'

art.25ust.1,4 i 5 ustawy zdnia12marca2004r.o pomocy spolecznej (Dz' U' 22021r'ipoz'

2268 z p62n. zm.) oruzuchwaly Nr XXXIX 46612t Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia25

listopada 2021 t. w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjwi

pozaruqdowymioruzpoa-ioturni wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dnalalnosci pozytku

publicznego i wolontariacie na 2022 rck zaruqdzam' co nastqpuj e :

$ 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacig w 2022 rckru ptzez podmioty prowadz4ce

dzialalnos6 pozytku publiczneg o zadania publicznego w zakresie: pomoc spoleczna' w tym

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin

i os6b pod nazw4: ,,Opieka wytchnieniowa"'

$ 2. Ogloszenie otwartego konkursu ofert, w tym termin skladania ofert, jak r6wnie2 wysokos6

Srodk6w finansowych{rr"rnuczonych narcalizacjq zadania, o kt6rym mowa w $ 1 stanowi

zaNqcznik do niniej sz ego zwzqdzetia'

$3.WykonanieZarzqdzeniazlecasigskarbnikowiKolbuszowej.

$  .Zarzqdzenie wchodzi w Zyciezdniem podjgcia'
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ZaN4cznik do zaru4dzenia Nr l3Ol2O22
Burmistrza Kolbuszowej z dniaOl marca 2022 r.

OGI,OSZENIE

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

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

Na podstawi e art.25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca2004 r.o pomocy spolecznej (Dz. U.
22021 r.poL.2268 zp6in.zm,),art.11 ust. I i2orazart.13 ustawy zdnia-24kwietnia2003
t. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Ll. 2020 r., poz. 1057 z p61n. zm.)
orazUchwaNy Nr XXXIx/466121Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia25 listopad a2021 r. w
sprawie uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjarni pozarz4dowymi oraz
podmiotami wymienionymi w aft. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnodci pozytku publicznegoi wolontariacie na 2022 rck, Burmistrz Kolbuszowej oglasza otwarty konkurs ofert dla
otganizacji pozaruqdowych na realizacjg zadania z zalsesu. dzialalnoSci na rzecz os6b
niepelnosprawnych

I. Rodzaj i nazw a zadania:,,Opieka wytchnieniowa',

II. wysokos 6 sro dk6w pubricznyc h przeznaczonych na realizacj g zadania :

1' Na rcalizaqg zadania w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.planuje sig
przeznaczy6 kwotg w wysokoSci 385 000 zl,w tym:

a) maksymalnie 384 000 zN- w kategorii koszt uslug godzinopieki wytchnieniowej - kwota na
wynagrodzenie z tytulu Swiadczenia uslug opieki wytchnieniowej w wymiarzenie mniej ni2
9 600 godzin (nie wigcej ni2 40 zNbrutlo wraz zkosztami pracodawc y za godzingswiadczenia
uslugi);
Kwota do 40 zl bt*to brutto nie moZe byi wydatkowana na inne cele niz wynagrodzenie
opiekuna.

b) maksymalnie 1 000 z|koszt wstgpnych badaftlekarskich os6b zatrudnionych do Swiadczenia
opieki wytchnieniowej .

2' Kwota mo2e ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, ze zadanie mozna rcalizowar,
mniejszym kosztem.
3' Zadanie jest finansowane ze 6rodk6w pochodz4cych z Funduszu Solidamosciowego* ,ry:{ resortowego programu Ministra Rodziny i polityki spolecznej ,,opieka
wyrcnnleruowa".



III. ZasadY Pryznuwania dotacii

l. zlecenie zadaniai udzielenie dotacji nastgpuje z zastosowaniem przepis6w art' 16 ustawy

z dnia24 kwietni a2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (D2.u.2020

r"poz'1057 zp6in'zm')' 
konkursu ofert w drodze wyboru

2,. Dotacja zostanie przy:zrfina na podstawie otwartego I

najkorzystniejszej oferty-po podjgciu decyziiprzezBurmistrza Kolbuszowej'

3.zadaniew ramachkonkursu zrecane jestw formie wsparcia 1ub powierzeniazadania,oferent

morevtykaza|wklad wlasny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczow i/lub osobowy)'

4.Zadanre,kt6rego rcalizaciazostanie zlecona,winno byd przedmiotem statutowej dzialalno$ci

podmiotu uprawnionego.

5. Burmistrz KolbuszJwej mo4eodm6wi6 podmiotowi wylonionemu w konkursie ptzyznania

dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy oku1e sig, 2e podmiot lub jego reprezentanci

utrac4 zdolnoS6 do czynnoSci prawnych lub zostan4 ujawnione rieznane wczeSniej

okolicznosci podwazaj4ce wiarygodnos6 merytoryczn4lub finansow4 oferenta'

6. Szczeg6lowe i ostateczne warunki rcalizacji, finansowania i rczliczania zadania reguluje

umowa zawartapomigdzy oferentem, a Gminq Kolbuszowa'

7. Podmiot uprawniony winien zamiesci6 w ofercie informacje okreSlone w art' 14 ust' I ustawy

zdnia24 kwietni a2lo3roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie'

8. Oferta moke byt zNokona przez organizacjq pozaruqdowq lub podmiot' o kt6rych mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietni a 2003 t o dziaNalnosci po2ytku publicznego

i o wolontariacie.

9. Dwie lub wigcej wsp6lpracujQcych oryanizaciilub podmiot6w wymienionych w art' 3 ust' 3

ustawy z dnia24kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie' moze

zloLy| wsP6ln4 ofertg.

10. oferent jest zobow iqzany do wypelnienia pkt. 5 i pkt. 6 oferty, dotyczqcego zakladanych

rezultat6w realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowi4zku spowoduje

odrzucenie oferty ze wzglgd6w formalnych. Ponadto w ofercie naleay wskaza' jasno

defi niowalne, policzal ne rczvltaty, tntt . rczultaty twarde (ilo Sciowe)'

11. Uczestnik Programu za uslugi opieki wytchnieniowej nie ponosi odplatnosci'

IV. Termin i warunki realizacji zadania

l. zadaniepowinno by6 zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2022 t'

z zastrzeketiem, i2 szczeg6loweterminy wykonania zadaniaokreslone zostan4 w umowie'

2. Zadanepowinno by6 realizowane na terenie Gminy Kolbuszowa.

3. Adresatamizadaniapowinni byd mieszkancy Gminy Kolbuszowa, tj'

1) dzieci z orzeczetiem o niepelnosprawnoSci,

2j osoby posiadaj4c e orzeczerie o z,,acz,,yrn stopniu niepelnosprawno5ci (zgodnie z ustaw*

z dnia 27 sierpnia 1997 t. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepelnosprawnych (Dz. U. 22021r'poz' 573 zp6Ln' zm')'

5. Kwalifikacjg do objEcia uslug4 opi.ti wytohnieniowej przeprcwadza Miejsko - Gminny

Osrodek Pomocy Spolecznej w Koibuszowej na podstawie Karty zgloszenia oraz innych

dokument6w potwierdzajqcych stan zdrowia i sytuacjg Zyciow? osoby z$aszaiqcq sig do

Programu zgodnie z zasadarti okreslonymi w Programie ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja

2022.



6. Program jest realizowany w formie:

zarnieszkania o s oby niep elno sprawnej .

pobytu dziennego w miejscu

7. W godzinach realizacji uslug opieki wytchnieniowej nie mog4 by6 Swiad czone uslugi
opiekufcze lub specjalistyczne uslugi opiekuricze, o kt6rych mowa w ustawie z dnia12 marca
2004 r. o pomocy spolecznej, a takhe uslugi finansowane w ramach Funduszu
Solidarnosciowego lub inne uslugi fi nansowane ze srodk6w publicznych.
8. Uslugi opieki wytchnieniowej mog4 Swiadczy6:

1) osoby posiadaj4ce dyplom potwierdzaj4cy uzyskanie kwalifikacji w zawodzieasystent
osoby niepelnosprawnej/pielggniarka lub innym, zapewniaj1cymrcalizacjg uslugi
opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzebosoby
niepelnosprawnei (wynikai4c ych zKarty zgloszenrado programu,,opieka
wytchnieniowa" - edycja 2022,kt6rej wz6r stanowizalqcznik nr 8 do programu), lub

2) osoby posiadaj4ce, co najmniej roczne, udokumentowane doSwi adczeniew udzielaniu
bezpoSredniej pomocy/opieki osobom niepelnosprawnym.

9. Planowanaliczbaadresat6w zadaniato nie mniej nii.40 os6b oraz nie mniej nizg 600h
uslug opieki wytchnieniowej, w tym:
1) planowanaliczba dzieci z orzeczeniem o niepelnosprawnosci nie mniej niz 10 os6b,
2) planowanaliczbaos6b z orzeczeniemo ztaczrlymstopniuniepelnosprawnoSci nie mniej niz
30 os6b.

10. Pod opiek4 opiekuna w tym samym czasie mozepozostawa6 tylko 1 uczestnik programu.
11. Limit uslug opieki wytchnieniowej finansowanych ze Srodk6w Funduszu
Solidamosciowego przypadaj}cych na I uczestnika wynosi nie wigcej niz:

12. Maksymalna dlugoS6 Swiadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12
godzin dla jednej osoby niepelnosprawnej, z zastrzezeniem limit6w, o kt6rych mowa w ust. 1 l.
Uslugi w formie pobytu dziennego mogg by6 swiadczone w godzinach 6.00 - 2z.oo.
13. Zadanie powinno byl nealizowane znajvtyhsz4 starannos ciq,, zgodnie z zawartqumow4
oraz obowiqzuj}cymi standardami i przepisami prawa, w zak<resie opisanym w ofercie,
w szczeg6lnoSci zgodnie z:
1) ustaw4 zdnia27 sierpnialggT r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej orazzatrudnianiu
o s6b niepelno sprawnych,
2) Rz4dowym Programem,,Opieka wytchnieniowa,, _ edycj a 2022.
14. Uslugi opieki wytchnieniowej s4 realizowane narzeczosoby niepelnosprawnej i wskutek
jei decyzJi lub decyzji opiekuna pra\,urego, a nie dla poszczeg6lnych czlonk6w rodziny osoby
niepelnosprawnej.

15' Koszty zwiqzane z realizacj4 uslugi opieki wytchnieniowej finansowane z programu nie
mog4 przev'roczy6 kwoty 40 zNbrutto wraz zkosztami pracodawc y za godzine wynagrod zenia
osoby sprawui4cej opiekg nad osoba niepelnosprawng w miejscu zamieszkania.
16. Oferent umo2liwi osobie niepelnosprawnej lub czlonkom rcdziny/opiekunom
sprawuj4cym bezpoSredni4 opiekg nad, dzielmi z orzeczeniem o niepelnosprawnoSci lub
nad osobami ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci lub orzeczeniem traktowanym na
r6wni z orzeczeniem o znacznymstopniu niepelnosprawnoSci samodzielny wyb6r osoby, kt6ra
bgdzie Swiadczyi uslugg opieki wytchnieniowej.



17, Uslugi opiekuna w odniesieniu do czlonk6w rodzin lub opiekun6w os6b

niepelnosprawnychmaj4polega( w szczeg6lnoSci naczasowym ich odciq:Zeniu od codziennych

obowiqzk6 w \qczqcych sig ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek

i regeneracjg, jak r6wnie2 nazalatwieruu niezbqdnych spraw'

18. W podejmowanych dzialaniach opiekun ma obowiryek btana pod uwagg potrzeby

i preferencje:

1) uczestnika programu lub opiekunaprawlego;

2) opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepelnosprawnego z orzeczefiefrr

o niepelnosPrawnoSci.

1 9. Kosztami niekwalifikowanymi zadaria sq:

1 ) odsetki od zadlthenia;

2) kwoty i koszty polyczki lub kredytu;

3) kary i grzYwnY;

4) wptaty na Pafistwowy Fundusz Rehabilitacji os6b Niepelnosprawnych;

5) podatek VAT, kt6ry moke zosta|odzyskany na podstawie przepis6w ustawy z dnia 1 I marca

2004 r.o podatku od towar6w i uslug (Dz.tJ.22021 r. poz' 685, zp6in' zm') oruz akt6w

wykonawczYch do tej ustawY;

6) odsetki za op1intenie w regulowaniu zobowiryaf oruz odsetki za nflokq z i''i,rilrt

nieterminolvych wplat naleznosci bud2etowych i innych nalezno5ci, do kt6rych stosuje sig

przepisy ustawy z inia29 sierpnia 1997 r.- ordynacja podatkowa (Dz' U' 2202L r' poz' 1540'

zp6Ln.zm.);
7) splata zale gNy ch zob ov,irqzaf- fi nansowych ;

8) koszty leczeniai rehabilitacji os6b;

9) anoriyzacia;
l0) leasing;

I l) rezerwy na pokryci e przyszlych splat lub zobowiTan;

12) opieka Swiadczon a przezczlonk6w rcdziny, opiekun6w prawnych lub osoby faktycznie

zamieszkuj qce razem z uczestnikiem Programu

zo. oferent zobowipany jest do prowadzenia niezbgdnej dokumentacji wynikaj4cej

z Programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022'

21. wyloniony podmiot bgdzie zobowiqzany zalqczy'do sprawozdania koricowego zrealizacii

zadaniapublicznego spis wszystkich iutt* (rachunk6w), listy plac, kt6re oplacone zostaly

wcaloScilubwczgscizesrodk6wpochodz4cychzdotacji.
22. Spis zavierua powinien: nr faktury (rachunku), nr listy plac, datg jej wystawienia, datg

zaplaty,vtysokoS6 wydatkowanej twoiy i wskazanie, w jakiej czqsci zostaNapokryta z dotacji'

a w jakiej ze Srodk6w wlasnych oferenta otazrodzajtowaru lub zakupionej uslugi'

V. Termin i warunki skladania ofert

1. Podmioty uprawnione do udzialu w postgpowaniu konkursowym skladaj4 pisemne oferty

rcalizacji zadatiawedtug wzoru okreSlonego w RozporuqdzeniuPrzewodniczqcego Komitetu

Do Spraw po2ytku Pubiczneg o z drua 2i pu1dziernika 2018 roku w sprawie wzor6w ofert

i ramowych wzor6w um6w dotyczqc ychrealizacjizadahpublicznych orazwzot6w sprawozdari

z wykonania tych zadait(Dz. U' 22018 t' poz'2057)'

2. Oferty musze by6 podpisane i opieczgtowane pruezoferenta'



3. Do opieczgtowanej i podpisanej oferty nalehy dol4czy6:
1) kopig aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S4dowego, innego rejestru lub ewidencji
(w przypadku KRS nie ma tego obowipku jedynie zalecasig jego dol4czenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu rcprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4
niz wynikajqcy zlkaiowego Rejestru Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument
potwierdzai ilcy upowaznienie do dziaNania w imieniu oferenta;
3) pelnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) referencj e, zaSwiadc zenia,
5) zalqczniki nale2y zloiry(: w postaci oryginalnych dokument6w lub uwierzytelnionych kopii.
4. Do oferty mohna r6wnie2 dolqczyt, kserokopie um6w partnerskich na potvierdzenie
wsp6lpracy z innymi podmiotami.
5. Ofertg w wersji papierowej wraz z zalqcznikami nalehy przesNat,w zamknigtej kopercie,
opattzonej napisem ,,Otwarty konkurs ofert z zakresu dzialalnosci na rzecz os6b
niepelnosprawnych - opieka wytchnieniowd', na adres Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w
Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa,przy czymo zachowaniu terminu decyduje data wplywu oferty
do Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej w terminie 2l dni od daty tkazania sig niniejszego
ogloszenia,niep62niej niz do 24-03-2022 r.
6. oferta i vtyzej wymienione zalqczniki powinny by6 podpis arLe przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze S4dowym lub innym r6wnowa2nym dokumencie, posiadajq ce na dzielt
skladania oferty prawo reprezentacj i oferenta.
7. Dokumenty powinny by6 podpisane w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg osoby
podpisujqcej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienn4 pieczqtkqosoby podpisuj4cej).
8. W przypadku skladania kopii dokument6w powinny by6 one potwierdzole zazgodno56
z oryginalem przez jednlz os6b maj4cychprawo do reprezentacji oferenta, napierwszej stronie
dokumentu z zastosowaniem formuly: ,,za zgodnos6 z oryginalem strony od... do...,, , bqd7 na
kahdej ze stron.

9. W ptzypadku udzielenia pelnomocnictwa oferta oruz zalqczniki mog4 by6 podpisywane
przez osoby w nim wymienione.
10. Komisjamoze zrtqdac od podmiotu dodatkowych informacji.
11. ocena Komisji wtaz z propozycjq wysokoSci dotacji zostanie przekazanaBurmistrzowi
Kolbuszowej, kt6ry podejmie ostatecznq decyzjg. Od tej decyzji nie stosuje sig trybu
odwolawczego.

VI.Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegtych latach oraz
wysokoSci dotacji przekazanej na ich realizacjg:
Zadanie nie bylo realizowane w 2021 roku.

VII. Postanowienia koricowe
1. Burmistrz Kolbuszowej zasttzegasobie prawo odwolania konkursu z podaniem przyczyny
jego odwolania.
2. wyloniony podmiot bgdzie zobowiqzany pod rygoremrczwiqzania umowy do:
l) informowania,Zeprzedmiot umowy zakNadawsparcie finansowe ze irodk6wpochodz4cych
z Funduszu SolidarnoSciowego przyznanych w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa,,.
Informacja na ten temat powinna znale26 sig we wszystkich materialach, publikacjach,



informacjach dla medi6w, ogloszeniach oraz wyst4pieniach publicznych dotyczqcych

realizowan e go zadania;

2) stosowania,,Wytycznych w zakresie wypelniania obowi ryk6w informacyjnych" dostqpnych

na stronie intemetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w:

tl '

3) umieszc zaniafogo fufinitterstwa nodzinny i Polityki Spolecznej na wszystkich materialach

promocyjnych i informacyjnych, do kt6rych nie maj4 zastosowania ,,Wytyczne w zakresie

wypelniania obowi4zk6*irrfor-u"yjnych", dotyczqcych realizowanego zadania w spos6b

zapewniqqcy jego dobr4 widocznosi; projekty wszystkich material6w muszq uzyskad

akceptacj g Burmistrza Kolbuszowej ;

4) dostarczenianawezwanie oryginal6w dokument6w (fbktur, rachunk6w) oraz dokumentacji'

o kt6rej mowa WZei, celem kontroli prawidlowoSci wydatkowania dotacji oraz kontroli

prowadzeniawla6ciwej dokumentacj iriqzv'tlqzanq;kontrolatanie ograniczaptaw do kontroli

caloSci realizowanelo zadaria pod wzglgdem finansowym i merytorycznYm'

i. w*il,, konkursu przedstawione b9d4 na tablicy ogloszef Gminy Kolbuszowa otaz

opublikowane w na stronie internetowej Urzgdu'

VIII. Informacje dodatkowe

1. Dodatkowe informacje mo2na uzyska6 w lJruEdzie Miejskim w Kolbuszowej pod nr tel'

17 2271 333 wew.342.

2. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych

dotyczqcych statutowej dzialalnosci, naleiry ptzedloiry' aktualny statut podmiotu lub inny

r6wnowainy dokument, (eSli przepisy dotyczqce podmiotu nie naffiadqq obowiTku

posiadania statutu).

3. W przypadku niespelnienia jednego z obligatoryjnych wymog6w, o kt6rych mowa w I czqSci

oceny formalnej karty oceny oferty (zaNqczruk do niniejszego ogloszenia)' oferta zostanie

odrzucona z PruYczyn. formalnYch.

4. Oferent skladajqc ofertg powinien kierowa6 sig zapisami niniejszego ogloszenia, jak r6wniez

warunkami okreJlonymi Programem,,opieki wytchnieniowej " - edycj a 2022'

IX.Termin,trybikryteriastosowaneprrydokonywaniuwyboruofert
1. Oferty, kt6re nie spelniajQ wymogow formalnych, nie b9d4 rozpatrywane pod wzglgdem

merytorYcznYm.

2. Ocenyofert pod wzglgdem formalnym i merytoryczr]wdokgna|lmisjatonkursowa

w oparciu o przepisy ustawy z dnia24 kwietni a2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego

i o wolontariacie oruzkryteria podane w tresci niniejszego ogloszenia'

3. W sklad komisji wchodz4 osoby powolane przez Burmistrza Kolbuszowej oraz osoby

wskazane pruezotganizacjepozaruqdowelub podmioty wymienione w art' 3 ust' 3 ustawy

zwylqczenrem os6b wskazanychptzez organizacie pozwzqdowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 w/w/ ustawy, biorqce tdzialw konkursie'

4. Dokonuj4c oceny ofert komisja konkursowa bgdzie brala pod uwagg w szczegblnoSci:

l) mozliwo 36 realizacji zadanra publicznego przez organizaqg pozatzqdowq lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy (0-5 pkt);

2) przedstawion4 kalkulacjg koszt6 w-rcalizacji zadaniapublicznego, w tym w odniesieniu do



zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt) ;

3) proponowanq, jakoSd wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale, kt6rych
oryanizacjapozwzqdowa lub podmioty okreSlone w art. 3 ust. 3 w/ w ustawy bgd4 realizowa6
zadanie publiczne (0-5 pkt);
4) planowany ptzez organizacjg pozaruqdowllub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy, wklad rzeczoW, osobowy, w tym dwiadczenia wolontariuszy i praca spotreczn4
czlonk6w; (0-5 pkt);
5) analizE i oceng rcalizacji zleconych zadail publicznych w przypadku oryanizacji
pozaruqdowei lub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 wlw ustawy, kt6re w latach
poprzednich tealizowaly zlecone zadania publiczne, bior4c pod uwagg rzetelnoS6 i
terminowosc oruz spos6b rozliczeniaotrzymanych na ten cel srodk6w (0-5 pkt).

X. Dane osobowe- klauzula informaryjna:
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zleceniodawc' w celu
wylonienia oferenta nazadaniazwiqzane zogioszeniem otwartego konkursu ofert narealizacjg
w 2022 roku przez podmioty pr owadzqce dziaNalno1dpozytku publicznego zadaniapublicznelo
,,Opieka wytchnieniowa".
Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznychw zviqzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporz1dzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.UE L l l9
204.05,2016, str. 1), dalej ,,RODO,', informujg,2e:
l.Administratorem danych osobowychprzetwaruanych wlJrzgdzieMiejskim w Kolbuszowej
jest: Burmistrz Kolbuszowej; ul. obroric6w pokoju 2r,36-100 Kolbuszowa.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kolbuszowajest pani: Lucyna Wyka,
ul. Piekarska 1 5,36- 1 00 Kolbuszowa, e-mail: rodo@kolbuszowa.pl.
Dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie ut. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wylonienia
oferenta na rcalizacjg zadania publicznego ,,Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 w Gminie
Kolbuszowa

w2022roku.
3. Odbiorcami danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona zostanie

dokumentacj a konkursowa.
4. Dane osobowe bgdl przechowywane, przez okres 5 lat od dnia wylonienia oferenta
ptowadzqcego dzialalnoS6 poZytku publicznego dla zadania ,,Opieka wytchnieniowa,,- edycja
2022.

5. Obowi4zek podania danych osobowych bezpoSrednio zwiqzanych z konkursem jest
niezbgdny w celu wylonienia najlepszego oferenta ubiegaj4cego sig o dotacjg zbtd1etuGminy
Kolbuszowa.

STRZA

Git

z rp.

RMISTRZA


