
BURMISru KOLBUSZOWEI
36-l0dKotbuszowa

u!. Obrofic6w Pokoju 21

Zarzqdzenie Nr 38/22

Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 14 stYcznia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia treSci ogloszenia o otwartym konkursie ofert

dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSd porytku P1lliynego
na rea-lizacj g"id"nwhsnych Gminy Kolbuszowaw 2022toka

Na podstawie art. 7 ust. I pkt.19 ustawy z dnia 8 1ar91 1990r', o samorz4dzie gminnym (Dz' U'

z 2020 r,, poz. 713 i.t.) urt. tf ust. I ustawy z dnia 2]-!wietnia2003t', o dziil'alnosci pozytku

puUii.rn"gi i o wolont aiacie (Dz. U. z 2020 t., poz. 1 057, j .t.) oraz Uthya, Nr XXXDV 466121

iraay vriJjskiej w iotburro*ej z dnia 25 tistopada2O2l r. w sprawie uchwalenia rocznego

programu wspOlpracy z oryaniiacjami pozatzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art'3

ust.3 ustawy o dzialalno$ci poZytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok' Burmistrz

Kolbuszowej Postanawia:

$1. Zatwierdzi; trei;6 ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla oryanizacji prowadz4cych

dzialalnok|poZytku publiczneg o narcalizacjg zaduhwlasnych Gminy Kolbuszowa w 2022 toku'

w zakresie:

/ pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iryciowej oraz

wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
,/ diialalnoSc i na rzecz os6b niepelnosprawnych,
,/ dzialalnoSci narzeczos6b w wieku emerytalnym,
,/ dzialalnosci wspomag ajqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznosci lokalnych,

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

sztuki,ochronyd6brkulturyidziedzictwanarodowego'
./ kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwanarodowego,
,/ pr zeciw dzia\ania uzalehnieniom i pato 1o gi om sp olecznym.

$ 2. Wykon anie zar zqdzenia zleca s i E S karbnikowi Ko lbuszowej .

$3. Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem podjqcia'

Jan Zuba
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OGT,OSZENIE

BURMISTMA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadz4cych dziaralnosd porytku publicznego

na realizacj gzadafiwlasnych gminy w 2022 roku

Napodstawie art. 13, w zwiqzkttzart.4ust.l ustawy zdnia24 kwietnia 2003r.o dziatralnosci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020t., poz' 1057) oglasza si9 Otwarty Konkurs Ofert na

r ealizaci g zadah publ icznych, w zakresie :

pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji iryciowei oruz
-ruytOo*y*ania 

szans tych rodzin i os6b,

dzialatnoSc i na rzeczos6b niepelnosprawnych,

dzialalnoSc i na rzecz os6b w wieku emerytalnym,

dzialalnosci wspomag aiqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych,

ochrony i promocji zdtowia, t r-: -^, : ^t^.tr-
dzialalnoSc i na rzecz dzieci i rrrtodziehy, w tym wypoczynku dzieci i rtfiodziezy; kultury,

rrt ti, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego'

t"tffi, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,

plr."i*arialaniauzali2nieniom i patologiom spolecznym' '

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

z rozptzestrzenianiem sig chorob, COViO-19 oruz rvynitajqcymi z tego faktu ograniczeriarti'

rearizacja dziaNah opisanych w ramach projektu 
"_gNis"a"ego 

do konkursu musi uwzglgdnia6

spelnianie wszelkich aktualnych *y*ug* r*itu1v"t, zvriryiych.zbiezqcqsytuacj4 epidemiczn4,

zgodnie z obowi4zuj4cymi i systematy cinie al<Walizowanymi priepisami o ograniczeniach' nakazach

i"zakazachofr"sfonytf, w zwiqzkuz wystqpieniem stanu epidemii w Polsce'

2. Zlecenie rcutiriiii zadait'publicznyct nast4pi w .formie wspierania wykonywania zadart

publicznych, wraz i adzielemem dotacji, uwzgigdniaj4c wklad osobowy pracy wolontariuszy

w realizacj g zadania.

I. Wysokosd srodk6w zaplanowanych w bud,ecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na realizacjg

zadafrw 2021roku wynosi l4cznie 124 000 zl, w tym na zadania z zakresu:

1) zwiqzane z pomocQ spolecznq, 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 oraz dzieciom i rrilodzieiry szkolnej

z rodzin patologiczny"t, *itto dzietnych, najuboZszych wychowuj4cych sig

wwarunkachniekorzystnychdlaichrozwojul00000zl,
b) Lagodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyjsciu z trudnei sytuacji 2yciowej

najubo2szymmieszkaricompoplzezpozyskiwanieirozdawnictwoartykul6w
ZywnoSciowych, odzieiry, Srodk6w chemicznych i artykul6w przemyslowych

10 00021.

2) dzialalnosc i na rzecz os6b w wieku emerytalnym, samotnych, niepelnosprawnych,

7 000 zl,wtym:
a) pomoc dla os6b ubogich, bezdomnych, bezrobotnych z terenu

prowadzenie jadlodajni orazrozdawnictwo ZywnoSci 5 000 zl'
Gminy Kolbuszowa



b) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty gminnej w zakresie pomocy spolecznej
poptzez organizowanie czasu dla os6b starszych i samotnych poprzez prowadzenie
popoludniowego ,,Klubu Seniora" 2 000 z\,

3) zwiqzane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony d6br kultury,
poprzez prowadzenie zajgd piesni i taica dla dzieci i rrfiodziezy 7 000 zl.

Okres realizacji umowyr wysoko5d przyznanych Srodk6w dlazNoL,onych ofert okresli umowa na
realizacjg zadania publicznego. Realizacj azadanianie dluZsza jak do 3l grudnia 2022 roktt.

Dla zadania:

prowadzenie j adlodaj n i or az rozdawnictwo zywno Sci

okresla sig termin realizacji zadaniaod chwili podpisania umowy do 30 czerwca 2022 roku.

1.D
a) Organizacjq zq96 sportowych i impreztowarryszqcych m.in. turniej6w, zawod6w, rajd6w, jako
alternatywne fo.my spgdzania czasu wolnego poptzez zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkaricom Gminy Kolbuszowa, w szczeg6lnoSci poprzez organizacjE, na terenie Gminy
Kolbuszowa, zEQd sportowych i rekreacyjnych, maj4cych na celu rozw6j i doskonalenie sprawnoSci
frzycznej, odnowg sil psychofizycznych, aktywny wypoczynek lub popularyzacjgwalor6w rekreacji
ruchowej w celu minimalizowania wystgpowania negatywnych zjawisk spolecznych. Realizacja
projektu powinna r6wnie2 ptzyczyniad siE, poprzezwyrabianie wSr6d uczestnik6 w zadanianawyk6w
aktywnego spgdzania czasu wolnego oraz promocjg zdrowego stylu zycia,do wzrostu SwiadomoSci
na temat zagto2en wynikaj4cych z uzalehnieh od substancji szkodliryych dla zdrowia, w tym
alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w odurzajqcych, tytoniu.
b) Wspieranie os6b niepelnosprawnych zagroaonych patologi4 spoleczn q poprzez organizacjg
integracyjnych imprez sportowo - turystyczno - rekreacyjnych i kulturalno -rozrywkowych,,
przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b niepelnosprawnych. przezrealizacjE projekt6w
zglaszanych w celu wykonania zadaniapublicznego nalezy rozumiei organizowanie naruecz os6b
niepelnosprawnych, irnptez, zar6wno o charakterze sportowo - turystyczno - rekreacyjnym,
jak i kulturalno - rozrywkowym, w celu eliminacji, b4d| lagodzenia zagrozei- wynikaj4cych
z mar ginalizacji tej grupy os6b.
c) Pomoc osobom starszym, nie maj4cym zatrudnieni a oraz dzieciom i mlodziezy szkolnejz rodan patologicznych, wielodzietnych, nqtbohszych wychowuj4cych sig w warunkach
niekorzystnych dla ich rozwoju, dzialalnoild narzeczos6b w wieku emerytalnym dzialanianarzecz
os6b starszych, emeryt6w, rencist6w poprzez organizacjg spotkari kulturalnych, przeciwdziaNanie
patologiom spolecznym poprzez oryanizacjg czasu wolnego mieszkaricom Gminy Kolbuszowa,
pomoc osobom ubogim poprzez rozdawnictwo produkt6w 2ywnosciowych.
d) Organizacja wsparciaprzeznaczonego 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 zapewniC
e) Podejmowanie dzialaf, ztir?zartych z pomoc1 spoleczn4 maj4ce na celu organizowanie czasu
wolnego osobom w wieku emerytalnym z terenu Gminy Kolbuszow a orazzaspokajanie ich potrzeb,
atakhe wsparcie w samodzielnym egzystowaniu w srodowisku lokalnym
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f DziaLalnos6 na rzeczkultury, sztuki ochrony d6br kultury i dziedzic,twa narodowego dziahania

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

mieszka6c6w Gminy Kolbuszowa w formie cyklicznej maj4ce na celu, zapewnienie atrakcyjnej

formy spgdzenia wolnego czasu.

2. zastrzega sig mozliwos6 przyjgcia do realizacjiinnego sposobu wykonania zadairpublicznych pod

warunkiem zachowania celowoSci i zgodnoSci proponowanych dzialahirczwiqzahorganizacyjnych

z przepisami prawa oraz obowi qzuiqcymi programami, przyjqtymi na szczeblu centralnym'

regionalny m orv lokalnYm.

II. Zasady prtryznawania dotacji.

1. Dotacja moke zostad przyzrtarlaoferentowi, kt6ry zto^y - w terminie 21 dni, od dnia ogtroszenia

niniejszego konkursu - prawidlowo opracowan4 ofertq wg wzoru stanowi4cego tozporzqdzerue

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

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrcalizacjizadaipublicznych oraz

wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafi(Dz. U. z2Ol8 r.,poz'2057)'

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

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelnialqcznie nastqpuj4ce wymogi

formalne:

1) jest oryanizacjq pozatzqdow4 lub podmiotem, o kt6rym mowa w art' 3 ust' 3 ustawy z dnia

24kwietnia2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020,poz'1057

j.t.)
2) jego cele statutowe sq zbiehnezzadaniartri okreslonymi wniniejszym ogloszeniu' . .;

iS aozyl.kompletnq i poprawn4 ofertg w terminie okreslonym w niniejszym ogloszeniu,

a) zlozytofertg zgodnqzrodzqemzadaniaokreslonego w ogloszeniu, spelniajqcqwarunki rcalizacii

zadania,

3. Rozpatrywane bgd4 jedynie oferty kompletne, poprawne, spelniaj4ce kryterium wa2noSci'

4. Oferta jest uznana za kompletnq jezelidol4czone zostaNy wszystkie wymagane zaNqczniki,tj':

1) statut,

2) kopia dokumentu potwierdzaj4cego zgloszenie w wzgdzie skarbowym sprawozdania finansowego

zapoprzedni rok (deklaracji CIT - 8),

3) deklarow ana liczbg uczestnik6 w zadaniapublicznego'

4) Spelniajqce kryerium waZno6ci.

l) Za spelniaj4ce kryterium wa2noSci uznaje sig

potwierdzorle za zgodnoS6 z oryginalem pruez osoby

skladaj4cego ofertg.

2) Terenowe oddzia\y oryanizacji (nieposiadaj4ce osobowosci prawnej) mog4 zlo2y6 wniosek

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

udzieloneg o przez zaruqd gl6wnY).

3) Brak jakiegokolwiek wymaganego zalqcznika lub niespelnienie pruez kt6rykolwiek

z zaNqcznik6w wymog6w waZno sci szczeg6lowo opisanych w pkt II.4, stanowi przeslankg do

odrzucenia oferty ze wzglgd6w formalnych'

4) Wypelnione zostaly wszystkie pola oferty'

5. Oferta uznana jest za poprawnq gdy:

1 ) j est zgo dna z celami i zaloZeniarri konkursu,

2) zlohom jest na wlaSciwym formularzu,

zalqczniki zlolone w formie kserokopii,

uprawnione do reprezentowania podmiotu



3) zNohona jest w terminie okreSlonym w ogloszeniu,
4) podmiot jest uprawniony do zloheniaoferty,
5) oferta oruz zal1czniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,
6) dzialalnoS6 statutowa (dziaNalnoSi statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza sig
z dziedzinq zadaniapublicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,
7) jest czylelna tzn. wypelniona zostala maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w caloSci,

8) jest sp6jna tzn. istnieje logiczne powiqzanie pomigdzy celami zadania, szczeg6lowym zakresem
tzeczov{m zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dzialah a kosztorysem zadania
i oczekiwanymi efektami realizacji,
9) termin tealizacji zadanianie wykraczapozaramy czasowe, okreSlone w niniejszym ogtos zeniu,
10) kalkulacjaptzevidywanych koszt6w realizacji zadania jest poprawna pod wzglgdem formalno-
rachunkowym,
11) kosztorys zadaniaze wzglgdunarcdzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,
1 2) okreSlone zostaly bezpoSrednie efekty realizacji oferty,
13) okreSlono jakie zmiany spoleczne zostanqosi4gnigte poprzezrcalizacjezadania,
14) okreSlono czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie realizacji
oferty w dalszych dzialaniachoryanizacji - trwalos6 rezultat6w zadania.
Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkowych informacj i dotyczqcych rezultat6w
w realizacji zadaniapublicznego .

6. strony oferty winny byo ze sob4 pol4czone np. zszyle,spigte (nie bindowane).
7. ZNohenie oferty nie jest r6wnoznaczne zzapewnieniem przyznaniadotacji lub przyznaniem dotacji
w oczekiwanej wysokoSci (niezalehnie od oczekiwanej kwoty).
8. Kwota przyznanej dotacji mohebytnizszaod okreslonej w ofercie.
9. Kahde z zadafi, o kt6rych mowa w pkt. I. bgdzie rczpatrywana oddzielnie. Dopuszcza sig
mozliwos6 wyboru wigkszej niz l,liczby podmiot6w do wykonania zadania.
10. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie r.vspierania jego realizacji.
11. Niedozwolone jest dokonanie zmiany sposobu wykonania zadania publicznego,
w szczeg6lnoSci zmniej szenie zakresu rzeczowego,
12. l. w przypadku zaniechania realizacji zadania lub przerwy w
1 miesi4c oferent zobowiqzany jest w terminie 7 dni powiadomii
Kolbuszowej.
2. Btak powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanie przekazania
transz dotacji a dotacja przekazxrapodlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu
w j akim zostala przekazana wraz z odsetkami.
13. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,
z obowiqzkiemrczliczenia sig po zrealizowaniu zadania.

III. Termin realizacj i zadafi.
Termin rcalizacji okreSla podpisana umowa, nie dluzej ruZ do 31 gr:uclnia 2022 r,, do rozliczenia
koszt6w zadaniabgdqrczpatrywane tylko wydatki poniisione w okrJsie obowi4zywania umowy.

IV. Og6lne warunki realizacji zadlafi.
1. Dotacja moze by6 przyznana wyN4cznie na dofinansowanie zadan, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu konkursowym,po zawatciu stosownej umowy.

4

jego realizacji dluZej niz
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2. W przypadku zadafi wykonywanych na terenie plac6wek oswiatowych, ptzez mieszkaric6w

rozumie sig dzieci imlodzie?tczqszczajqcq do tych plac6wek'

3. Przyznane$rodki finansowe mog4 by6 przeznaczone vty[qcznie na pokrycie koszt6w celowych'

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

stanowi4cy m za\qcznik do tej umowy, bezpoSrednio zwipzanych z rcalizacjq zadania publicznego'

srodki finansowe, uzyskane w ramach dotacji, nie mog4 by6 wykorzystane na:

l) zadaniai zakupy inwestycyj ne z vtylqczeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do poprawnej

realizacjizadaniapgblicznego, okreslonych rodzajowo i uzasadnionych tzeczowo w ofercie tealizacji

zadaniapubliczneg o orazzaakceptowanych w zaktvalizowanym kosztorysie zadaniapublicznego;

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

3) podatki, cla, oPlatY skarbowe;

4)oplatyleasingoweorazzobowiqzaniaztfilthuottzymanychkredyt6w;
5) nabycie lub dzierhawq grunt6w;

4. Niedozwolone jest sfinansowanie lub refundacja calkowita lub czqsciowa danego wydatku drra

razy zesrodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jes t w szczeg6lnoSci:

1) sfinansowanie tub refrurdacja tego samego wydatku w ramach dw6ch r6mych 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 Grniny

Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze srodk6w budzetu paristwa w oparciu

o ustawg z dnia ZS iaja 2016 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. rJ . 20 I 8r., poz'217 4 j't' )

3) zakupienie srodka trwalego z udzialem srodk6w dotacji pochodz4cej z bndaetu Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,

4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy z ottzymanej dotacji.

5. Okre5la sig nasigpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b

zaangahowanychwrealizacjEzadafi publicznych:

1) prowadzqcy zaigciasportowe - do 60 zlbrutto zanie mniej, niZ 60 min.;

2) terapeuciprowadzqcy zqEcia- do 60 zl.brutto zanie 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, stanowi4cym zaNqcznikdo umowy '

6. Okresla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlor*a podmiotu

realizujQcego zadanie publiczne, przyjmowane do tozliczenia wykonania zadania, jako

pozafinansowY wklad wlasnY:

i; prowadzqcy zqEciasportowe - do 60 zlbrutto zanie mniej, niz 60 min.;

2) terapeuci prowadzQcy zalEcia- do 60 zlbtutto nie mniej, niZ 60 min.;

3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 60 z]'btutto zanie mniej, niz 60 min';

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

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

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

dzialalno6ci pozytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody

uzyskiwane z tytulu oplat,przeztaczasig na tealizaciE zleconego zadaniapublicznego'

g. Z podmiotami, kt6rych oferta zostalawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowa zawierapisemn4

umowg o dofinansowanie realizacji zadaria publicznego wg wzoru stanowi?cego zalTcznik do

rczporzqdzenia przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia24 puldziemika



2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrcalizacji zadartpublicznych
otaz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadafi (Dz. U. z 2018 r., po2.2057). Umowa okre5la
zakre s i warunki rcalizacji zadania publiczne go.

9. Na 2adnym etapie realizacji zadania publicznego nie jest dopuszczalne wprowadzanie, bez
uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej, innych rodzqlw koszt6w, niz wskazane
w pierwotnie zlohonej ofercie.
10. Przekazanie Srodk6w finansolvych nastgpuje po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy
podmiotu rcalizqqcego zadanie publiczne, w terminie okreslonym w umowie o dotacjg.
ll. Zastrzega sig mo2liwoSd przekazania dotacji w transzach.
l2.Datazawatciamowy o dotacjg moZezostalodroczona, zewzglgdunatermin wykonania zadania
publicznego.

13. Podmiot tealizul4cy zadanie publiczne musi byi 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 dnia29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. 2202I r., poz.2l7 tj.),
w spos6b umoZliwiaj 4cy identyfi kacj g poszczeg6lnych operacj i ksiggowych.
14. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu musz? by6 zgodne
zharmonogramemprzedlozonymprzezpodmiotrcalizujqcyzadaniepubliczne.
15. Dopuszcza siE mo2liwo66 skladania oferty wsp6lnej narcalizacjg zadahna prawidlowym druku
oferty zgodnej z zalqczrukiem do rczporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku
publicznego z dnia 24 pu1dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w
dotyczqcychrealizacji zadafipublicznych orazwzor6w sprawozdari z wykonania tych zadah(Dz. U.
22018 r.,po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadari.
l.Realizator zadania publicznego zobowi4zany jest do prowadzenia zajg6 zgodnie
z harmonogramem realizacji zadania publicznego, stanowi4cego zalqcznik do umowy
o dofinansowanie.

2. Realizator zadarria publicznego powinien systematycznie dokumentowai fakt prowadzenia zalE(,
z uczestnikami programu poprzez:
l) zawarcie stosownych um6w z osobami prowadz1cymizajgcia;
2) ptowadzenie imiennych wykaz6w uczestnik6w zajgd wraz z informacj4 odnoSnie rodzaju zajq6,
miejsca i czasu ich prowadzenia, orazichtematyki.
3 .W przypadku finansowania - w ramach rcalizacji zadaniapublicznego - zakupu sprzgtu sportowego,
kwalifikowane s4 wyl4cznie wydatki dotycz4ce nabycia sprzgtu slu24cego uprawianiu dyscypliny
sportowej, kt6rej upowszechnianiem zalmtje sig realizator zadaniapublicznego.
4. Realizator zadaniajest zobowiqzarLy do niezbywania, zwiqzanych z realizacjq zadania rueczy
zakupionych za Srodki pochodz4ce zdotacjiprzezokres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
5. Zleceniodawca mohe, na umotywowany wniosek realizatora zadaniapubliczneg o, wyruzil zgodE
nazbycie rzeczy przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w pkt V.4 niniejszego ogloszenia,
pod warunkiem 2e rcalizator zadania zobowiqze sig przeznaczyd Srodki pozyskan e ze zbycia rzeczy
na rcalizacjg cel6w statutowych.
6. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadania publicznego - zakupu nagr6d
tzeczowych, dokumentami potwierdzaj4cymi przekazanie tych nagr6d s4 imienne listy odbioru,
zawietajqce pokwitowanie odbioru nagrody przezobdarowanego, podpis aneprzezosoby uprawnione



do reprezentowania podmiotu. Lista powinna by6 opattzona datq, zgodnq z datq przekazarua nagr6d

oraz powinn a zawiera| informacjg na temat zawod6w, turnieju lub imprezy, w zv'tiqzktt z tJ&q

nagrody zostalY rozdane.

7.W przypadku przekazywanianagr6d w trakcie festyn6w, zawod6w lub imprez o charakterze

masowym, dopttszcza sig dokumentowanie przekazania ragr6d za pomocq zbiorczego protokolu

przekazanianagt6d,dokumentacjifotograficznejlubmultimedialnej'
g. protok6l, o kt6rym mowa w pkt v.7 powinien zawieral datE, zgodnq z datq ptzekazania nagftd,

informacjg na temat zawod6w, tumieju lub imprezy, w zwiqzku zkt6rq nagrody zostaNy tozdane'

okre3lenie przedmiot6w, stanowiqcych nagrody, wtazzpodaniem ich liczby oruzwskazanieliczby

os6b, kt6rym zostaNY one Przekazane.
g.Przeznagrody nalehyrozumie6 puchary, dyptomy oraz drobny sptzEt,o wartoSci jednostkowej nie

przekraczajqcej I 50,00 zl.

f O. W przypadku finansowania - w ramach realizacji zadariapublicznego - ustug transportowych,

podmiot realinfiqcy zadanie publiczne zobowiqzany jest dol4czy6 do sprawozdania kofcowego

z wykonani a zadania listg uczestnik6w projektu objgtych transportem, podpisanq ptzez osoby

uprawnione do reprezentowania tego podmiotu'

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

bqdZ odst4pienia od jej rcalizacji, w szczeg6lnoSci zaS odmowy tozliczeria dotacji, w przypadku

dokonania przezoferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszeniatdzialusrodk6w innych,

ni| dotaci a, w ko sztach wykonan ia zadania publi czne go'

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

rcalizaqi zlecone go zadania publiczne go.

13. pruez nieuzasadnione zmniejszenie naleby rozumie6 vtykazanie, na etapie skladania oferty

rcalizacji zadania publicznego, zawykonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbqdnych do

wykonania tego zidania a nastgpnie zmianq tych koszt6w, bez jednoczesnej zmiany zakresu

tzeczowego

14. przez nadmierne zmniejszenie naleily rozumie6 takq zmiang zakresu finansowego zadania

publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadania, b}d? zakresu

iliczby podejmowany ch dzialafi- w spos6b niewsp6lmiemy do proporcji, pomigdzy wnioskowan4

a ptzyzrtan4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadafi.

l.Gmina Kolbuszowa zlecajqc realizaqg zadaniapublicznego moze dokonywad kontroli i oceny

rcalizacji zadania, w szczeg6LnoSci :

1) stopnia realizacji zadania;

2) efektywnoSci, rzetelnoSci i j ako Sc i rcalizacji zadania;'

3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych otrzymanych na realizacjq zadama;

4) prowadzenia dokument acji zviqzanq z rcalizowanym zadaniem.

2. Kontrola mo1eby1 przeprowadzona w kazdym czasie,zar6wno w toku rcalizaqizadaniaoruzpo

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

i w siedzibie ZleceniobiorcY.

3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt YI.l-z dokonuj4 pracownicy Urzqdu Miejskiego na podstawie

imiennych upowaZniefr, wydanych ptzez Burmistrza Kolbuszowej.

4. W ramach kontroli, upowaZnieni pracownicy Urzgdu mog? bada6 dokumenty i inne nosniki

informacji, kt6re maj4 lub mog4 mie6 znaczenie dla ocony prawidlowoSci wykonywania zadanra,



otaz 24da6 udzielania ustnie lub na pidmie informacji dotycz4cych wykonania zadania.
Zleceniobiorca na Z}danie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczy6 lub udostgpnii dokumenty
i inne nodniki informacji oruzudzieli6 wyjaSnieri i informacji w terminie okreslonym przez
kontroluj4cego.

5. Konsekwencjq trtqcych uchybieri w wykonaniu zadania publicznego i rozliczaniu dotacji, na
podstawie przepis6w o finansach publicznych,moaebyl zwrot czgscilub caloSci przyznanej dotacji.

VII. Sprawozdanie z wykonan ia zadania publicznego.
l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie korlcowe z wykonaniazadania publicznego
w terminie 30 dni od dnia zakofrczenia realizacji zadania, wedlug wzoru zgodnego z zal4cznikiem
do tozporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia 24
pafldziemika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz1cych realizacji
zadafi publicznych oruz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadart (Dz. rJ. z 20lB r., po2.2057).

2. Do sprawozdania z wykon ania zadania publiczne go naleby zaNqczy| dodatkowe materialy, mogQce
dokumentowal dziaNania faktyczne podjgte przy realizacji zadania (np. listy uczestnik6w projektu,
dokumentacjg fotograficznq, terminarze, zestawienia wynik6w, relacje prasowe, protokoly z
zawod6w, wydatzeh, spotkari, dzienniki zajg6, jak r6wnie2 dokumentowad koni eczne dziaNania
prawne (kopie um6w, kopie dowod6w przeprowadzenia odpowiedniego postgpowania w ramach
zamilwiefi publ icznych).

VIII. Termin skladania ofert.
1. Oferty nale?y skladai osobiScie w siedzibie Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w
Pokoju 21, albo korespondencyjnie na adres: Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obroric6w
Pokoju 21,36-100 Kolbuszowa do dnia 04 lutego 2022 r do godz. 15.
2. Oferty zNohone lub dorgczone po terminie, nie bgd4 brane pod uwagg w konkursie.
3.Oferta powinna by6 zlohona na druku, zgodnym z zalqcznikiem do rozporuqdzenia
przewodniczqcego komitetu do spraw pozytku publicznego z dnia 24 paadziernika 201g r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcychrealizacji zada1publicznych oraz
wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadart @2. U. z20r} r., po2.2057).

IX. Termin, tryb i kryteria stosowane prry dokonywaniu wyboru ofert.
1. Weryfikacja kompletno6ci i poprawnoSci zNohonych ofert jest prowadzona na biezqco
w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.
2. W terminie do 7 dni od zamknigcia naboru ofert zbiera sig Komisja konkursowa, kt6ra opiniuje
zlohone oferty.
3. Burmistrz Kolbuszowej podejmuje decyzjq o przyznaniu dofinansowania, po zapoznaniu sig
z opiniq Komisji Konkursowej, w terminie do 7 dni od przedstawienia mu protokolu
zprac tej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej mo2:e odm6wid przyznaniadofinansowania w przypadku:
1) powzigcia uzasadnionych w4tpliwoSci, co do wiarygodnoSci danych zawartych w ofercie

r ealizacji zadania publiczne go ;

2) niezlolenia lub nieterminowego zNohenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania
publicznego w latach poprzednich;
3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narealizacjg zadaipublicznych zalatapoprzednie.
5. Przy rozpatrywaniu ofert bgd4 brane pod uwagg nastgpuj4ce kryteria:



l) dopelnienie wymagari formalnych,

2) zawartosd merytory cznq ofefiy tj. stopieri zgodnosci zaproponowanych ptzez oferenta dzialai

z celem zadania, pomyslowos6, kompleksowoSd proponowanych dzia\afi, rzetelny i realny

harmonogram prac, starannosd i szczeg6kowosd opisu dzialahi rezultat6w wynikajqcych zrcalizacji

zadania(0-I0 pkt),

3) budzet zadaniatj. ocena kalkulacji koszt6w tealizacii zadania, w tym w odniesieniu do zakresu

rzeczowego zadania,ocena celowosci, oszczgdnoSci oruzefektywnoSci wykorzystania Srodk6w, (0-

10 pkt),

4) potencjal realizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe i rueczowe, w tym swiadczenia wolontariuszy

i praca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytoryczne kadry realizui}cei zadanie (kwalifikacje),

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

5 ) grupa do c elowa or az pr zy pttszczaha liczb a o dbiorc6w (0 - 1 0 pkt),

6) innowacyj noS6 proponowany ch t ozwiqzah,

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogloszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy

z dnia24kwietnia2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie lDz.U.22020 t',

poz.l057 t. j . /, ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorz4dzie gminny m I Dz. lJ . z 2021 t ', poz' 1372

j.t.l, oruzustawy zdnia2T sierpnia2}}gr.ofinansachpublicznych(Dz. IJ.z202l r',poz'305, j't')'

7 . O dodmowy przyznaniadofinansowania nie przysluguj e odwotanie.

g. Szczeg6lowe inform acje natemat konkursu moimauzyska6 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 :ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

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

zadatia publiczne go j est Burmi strz Kolbuszowej'
pozarz1dowej w otwartym konkursie

2. Dane osobowe przefriarzane s4 w celu udzialu oryanzacii

ofert i nie bgd4 udostqpniane inn;rm odbiorcom.

3.Kakdyposiada prawo dostgpu do tresci swoich danych oruzichpoprawiania'

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

xl.ztdania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty n*iqzane z ich realizacj4'

1997 r. o ochronie danych osobowych

o sobowych zaw arty ch w ofercie realizacii

ADANIALP.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystykt I sportu poptzez organruaeJ9 zwuuuw rPuriuwJv,'

imprez rekreacyjnych, wydarzerl turystycznych, oraz dzialan zwiqzanych zwypoczynkiem dzieci imlodzieay;

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

koordynowania odbywaj4cych sig na terenie gminy zawod6w sportowych, imprez rekreacyjnych' orazwydatzeh

turystycznych;- udostgpni anie bazy sportowej klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej' iwrym

organizaciom i uzytkownikom; - prowad zenie dzialah sportowych, rekreacyjno - roaywkowych maj4cych na

.ri, ,u*otoodarowanie czasu wolnego seniorom 410 000 zl

2. Upowszechnienie kultury frzy cznei

gminy Kolbuszowa.

i sportu przez ptowadzenle seKcJr oryoza sPUr EBU

1 000 zl

lprowadzenie rehabilitacji psychoruchowej dla osOb ntepelnosprawnycn z rerenu \rrrrrly r\uruurzuwo vvvtLvL
f--- ', r , ----r--,rrn..^^^+^rr,,,rz^1r.,,.-^'t,ai 200021
ludzial w z

otganizacjq zaj96 Pilki no2nej

l-^rr"nnrrw grupie wiekowej senior6w dla zespol6w: Klasy A MUKS ,,Sok6f' Kolbuszowa Dolna' klasy B

l17s.,Hr.u*al,,przedb6rz, LZS,,Werynianka" Werynia, UKS,,Wilga" Widelka 20 000 21

4.

9



UpowszechnianiekulturyfizycznejisportupoprZezo.
Kolbuszowa Dolna w grupach junior starszy, junior mlodszy 20 000 zl
Or ganizacja XII Kolbuszowskiego Festiwalu Turysrycznego

Pomoc spoleczna poprzez pomoc osobom stu.sry-
szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najtbozszych wychowuj4cych sig w warunkach

l-agodzenie skutk6w ub6stwa i pomoc w wyj5ci
2011 poprzez pozyskiwanie i rozdawnictwo artykul6w 2ywno$ciowych, odzieLy $rodk6w chemicznych i
artykul6w przemyslowych 2 000 zl

kajanie zbiorowych potrzeb wsp6lnoty grn
dla os6b starszych i samotnych - Prowadzenie Popoludniowego Klubu Seniora pod nazw4 ,'Klub

starszych nastolatk6w" Z 000 zl
Dzialalno56 tarzecz os6b w wieku emerytulny
samotnych lub os6b w rodzinach,ktbre zpowodu wieku, choroby lub innych przyczynWmaga)qpomocy,
s4 jej pozbawione lub rodzinatakiej pomocy nie moze zapewni| 100 000 zl

Pomocdlaos6bubogich,bezdomnych,bezrobotnych

Sport to zdrowie" nauka plywania dla dzieci ze szk

Dzialalnoit, na rzecz *rpi"runia
narodowego 7 000 zl
Wspieranie Kultury f odkarpacia i kultywowanie folkloru rodzimego

2 000 zl
Organizacja zaj gd edukacyjno-wychowawczo-wy

dzieciom oraz os' niepelnosprawnym Swiata przyrody, daj4c im mozliwoSc bezpoSredniej obserwacji i badania

Organizacja XIII Kolbuszowskiego Festiwalu furystycznego

Ogioszenie vmieszcza
yvry-w.bip-, Lq lb-uygwa., pJ a
ul. Obroric6w Pokoju 21.

sie na

takhe na

stronie interrretowej http://u,rvrv.kolbuszowa.pl oraz
tablicach ogloszeri w lJrzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,

*o)uut Y
Jon Zubo
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