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Zarzqdzenie Nr 136/22
Burmistrza Kolbuszowej
z dnia 03 luty 2022 roku

w sprawie zahlierdzenia tre6ci ogloszenia o otwartym konkursie ofert
dla organizacji prowadzqcych dzialalno66 porytku publicznego
na realizacjgzadafi wlasnych Gminy Kolbuszowaw 2022 roku

Na podstawie wt.7 ust. I pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
22020 r., poz.7l3 j.t.) art. 13 ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia2003r., o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r., poz. 1057, j.t.) oraz Uchwaly Nr XXXlXl466l2l
Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego
programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, Burmistrz
Kolbuszowej postanawia:

$1. Zatwierdzi| tre36 ogloszenia o otwartym konkursie ofert dla organizacji prowadz4cych
dzialalnoS6 poZytku publicznego narealizacjg zadah wlasnych Gminy Kolbuszowaw 2022 roktt,
w zakresie:

pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej oraz
wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
ochrony i promocji zdrowia,
przeciwdziaNaniauzalehnieniomipatologiomspotecznym.

$2. Wykon anie Zarzqdzenia zleca sig Skarbnikowi Kolbuszowej.

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

BURMISTMA KOLBUSZOWEJ

oglasza otwarty konkurs ofert dla organizacji prowadz4cych dzialalnoSd porytku publicznego

na realizacjgzadafr wlasnych gminy w 2022 roku

Napodstawieart. 13, wztuiqzlrluzafi.4ust.l ustawy zdnia24kwielnia2}}3r.odziahalnoScipoZytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oglasza sig Otwarty Konkurs Ofert na

r ealizaq E zaduh publi cznych, w zakresie :

wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,

1. Bior4c pod uwagg ryzyka i zagrohenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zwiqzanej
z tozprzestrzenianiem sig choroby COVID-|9 oraz wynikaj4cymi z tego faktu ograniczeniami,
realizacja dzialafi opisanych w ramach projektu zglaszanego do konkursu musi uwzglgdnia6
spelnianie wszelkich aktualnych wymagan sanitarnych zwrqzanych zbiehqcq sytuacj4 epidemiczn4,
zgodnie zobovnqzt$4cymi i systematycznie aktualizowanymi przepisamio ograniczeniach, nakazach
izakazach okreSlonych w zwipku z wyst4pieniem stanu epidemii w Polsce.
2. Zlecenie rcalizacji zadah publicznych nast4pi w formie powierzenia wykonywania zadah
putlicznych, wraz z udzieleniem dotacji, uwzglgdniaj4c wklad osobowy pracy wolontariuszy
w rcalizacjg zadania.

I. WysokoSd Srodk6w zaplanowanych w budZecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na realizacjg
ztdaniaw 2022 roku wynosi lqcznie 100 000 zl, w tym na zadanie:

l) zwiryane z pomoce spoleczn4, w tym pomocQ rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b 100 000 zl, w tym:
a) pomoc osobom nie maj4cym zatrudnienia oraz dzieciom i rrrtodzie?y szkolnej

z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najubo2szych wychowuj4cych sig

w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju poprzez prowadzenie Swietlicy
profilaktycznej 100 000 zl,

Okres realizacji umowy, wysokoSd prryzlnaaych Srodk6w dlazloilonych ofert okreSli umowa na
realizacjg zadania publicznego. Realizacjazadania nie dluisza jak do 31 grudnia 2022 roku.

1. Dla potrzeb niniejszego konkursu ofert. okreSla sig nastgpujqce cele zlecanych zadaf:
Pomoc dzieciom i rrrtodzie?y szkolnej z rcdzin patologicznych, wielodzietnych, najuboZszych

wychowuj4cych sig w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, przeciwdziatanie patologiom

spolecznym poprzez organizacjg czasu wolnego dzieci i mlodziely Gminy Kolbuszowa. Realizacja

projektu powinna r6wnielprzyczyniad sig, poprzezwyrabianie wSr6d uczestnik6w zadanianawyk6w
akfywnego spgdzania czaslrwolnego oraz promocjg zdrowego stylu ?ycia, do wzrostu SwiadomoSci

na temat zagrohefi wynikaj4cych z uzalehnieh od substancji szkodlirvych dla zdrowia, w tym
alkoholu, narkotyk6w, Srodk6w odurzajqcych, tytoniu.



2. Zastrzega sig mo2liwodi przyjgcia do realizacji innego sposobu wykonania zadan publicznych pod

warunkiem zachowania celowoSci i zgodno$ci proponowanych dziaNaiirozwiqzafiorganizacyjnych

z przepisanri prawa oraz obowiqzulqcymi programami, przyjEtymi na szczeblu centralnym,

regionalnym oraz lokalnym.

ll, Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotaoja moze zoslal przyznarra oferentowi, kt6ry zloly - w terminio 2l dni, od dnia ogloszenia

niniejszego konkursu - prawidlowo opracowanq ofertg wg wzoru stanowiqcego rczporzqdzenie

Przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia 24 paldziernika 2018 r.
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w u1n6w dotyczqcychrealizacji zadai publicznych oraz

wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadah(Dz. U. 22018 r.,po2.2057).

2. Do udziaNu w konkursie ofert (oceny merytorycznej), na realizacjlg zadah, o kt6rych mowa

w niniejszym ogloszeniu dopuszczony zostanie Oferent, kt6ry spelniaNqcznie nastgpuj4ce wymogi

formalne:

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

24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020,po2.1057
j.t.)
2) jego cele statutowe sQ zbiehne zzadanianri okreSlonymi w niniejszym ogloszeniu,

3) zlozyN kompletn4 i poprawn4 ofertg w terminie okre$lonym w niniejszym ogloszeniu,

4) zlozyN ofertg zgodnqzrcdzqemzadaniaokreSlonego w ogloszeniu, spelniEqcqwarunki realizacji

zadania.

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

4. Ofertajestuznanazakompletn1jehelidolqczonezostaly wszystkiewymagane zaNqcznrki,tj.:

1) kopia 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 rcprezerrtacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6lnq niZ

wynikajqcy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument

potwierdzajqcy upowaZnienie do dziahania w imieniu oferenta;

3) pelnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

4) referencj e, zalwiadczenia o mo2liwoSci przeprowadzeniazadania.

5. Za spdniaj4ce kryterium waino5ci uznqe sig zaNqczniki zlohone w formie kserokopii,
potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem ptzez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu

skladajqcego ofertg.

6. Terenowe oddzialy organizaqi (nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej) mogQ zNotyd wniosek

vtyhqcznie za zgodq zarz4du gl6wnego organizacji (tj. na podstawie pelnomocnictwa rodzajowego

udzieloneg o przez zarzqd gl6wny).

7. Brak jakiegokolwiek wymaganego zal1cznika lub niespelnienie przez kt6rykolwiek
z zalqcznik6w wymog6w waznoSci stanowi przeslankg do odrzucenia oferty ze wzglgd6w

formalnych.
8. Oferta uznana jest za poprawn4 gdy:

1 ) jest zgodna z celani i zaNoheniami konkursu,

2) zloilona jest na wlaSciwym formularzu,

3) zlohona jest w terminie okreSlonym w ogloszeniu,

4) podmiot jest uprawniony do zNohenia oferty,

5) oferta orazzaNqczniki s4 podpisane przez osoby uprawnione,



6) wypelnione zostaly wszystkie pola oferty.

7) dziaNalnoS6 statutowa (dzialalnoSd statutowa nieodplatna lub odplatna) podmiotu zgadza siq

z dziedzinq zadanrapublicznego bgd4cego przedmiotem konkursu,

8) jest czylelna tzn. wypelniona zostala maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w catroSci,

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

rzeczoryrn zadania, opisem poszczeg6lnych planowanych dziaNafi a kosztorysem zadania

i oczekiwanymi efektami rcalizacji,
10) termin rcalizacji zadania nie wykraczapozaramy czasowe, okreSlone w niniejszym ogloszeniu,

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

rachunkowym,
12) kosztorys zadaniaze wzglgdunarcdzaj koszt6w uwzglgdnia spos6b kalkulacji koszt6w,

13) okreSlone zostaly bezpoSrednie efekty rcalizacji oferty,
1 4) okreSlono j akie zmiany spoleczne zostan4 o si4gni gte poprzez r ealizacj e zadania,

15) okredlono czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osi4gnigtych w trakcie realizacji
oferty w dalszych dzialaniachorganizacji - trwaloS6 rczultat6w zadania.

Zleceniodawca odstgpuje od wymogu skladania dodatkolvych informacji dotyczqcych rezultat6w

w rcalizacji zadania publicznego .

9. Strony oferty *irury by6 ze sob4 pol4czone np. zszyte, spigte (nie bindowane).

10. 7)ohenie oferty nie jest r6wnoznaczte z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem

dotacji w oczekiwanej wysokoSci (niezalehnie od oczekiwanej kwoty).
11. Kwota przyznanej dotacji moheby|nihszaod okre6lonej w ofercie.

12. Dopuszczasig mo2liwoSi wyboru wigkszej niz l,liczby podmiot6w do wykonaniazadania.
13. Zlecanie zadaniapublicznego odbgdzie sig w formie powierzenia jego rcalizacji.
l4.Niedozwolone jest dokonanie zmiarry sposobu wykonania zadania publicznego,

w szcze g6lno Sci zmni ej szeni e zakre su r zeczow e go .

15. 1. W przypadku zaniechania realizacji zadania lub przerwy w jego rcalizacji dfuzej niz
1 miesi4c oferent zobowiryany jest w terminie 7 dni powiadomi6 o tym fakcie Burmistrza
Kolbuszowej.

2. Brak powiadomienia o tym fakcie Burmistrza Kolbuszowej powoduje wstrzymanie przekazania

transz dotacji a dotacja przekazanapodlega zwrotowi na rachunek gminy proporcjonalnie do okresu

w j akim zo stala przekazaaa wr az z odsetkami.

16. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,

z ob owqzkrem rczliczenia si g po zr ealizow aniu zadania.

III. Termin realizacj i zadafi,
Termin realizacji okreSla podpisana umowa, nie dluZej niz do 31 grudnia 2022 r., do rozliczenia
koszt6w zadaniabgd4 rozpatrywane tylko wydatki poniesione w okresie obowi4zywania umowy.

IV. Og6lne warunki realizacji zadafi.
1. Dotacja mohe by6 przyznarla wylqcznie na dofinansowanie zadafi, o kt6rych mowa
w niniejszym ogloszeniu konkursowym, po zawatciu stosownej umowy.
2. Przyznane Srodki finansowe mogQ by| przeznaczone wylqcznie na pokrycie koszt6w celowych,

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



stanowi4cym zaN1cznik do tej umowy, bezpoSrednio zwiqzanych z rcalizacj4 zadania publicznego.

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

l) zadania i zakupy inwestycyjne z wyl4czeniem zakup6w celowych i niezbgdnych do poprawnej

rcalizacjizadaniapublicznego, okreSlonychrodzajowo i uzasadnionychrueczowo wofercie rcalizacji
zadaniapublicznego oraz zaakceptowanych w zaktualizowanymkosztorysie zadaniapublicznego;

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

3) podatki, cla, oplaty skarbowel

4) oplaty leasingowe oraz zobowiqzania z tytulu otrzymanych kredyt6wt
5) nabycie htb dzierhawg grunt6w;

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

ruzy ze Srodk6w publicznych. Podw6jnym finansowaniem jestw szczeg6lnoSci:

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

wsp6lfinansowanych ze Srodk6w budzetu Gminy Kolbuszowa, b4d? innych Srodk6w publicznych

wsp6lnotowych lub kraj owych,
2) sfinansowanie lub refundacja koszt6w podatku VAT ze Srodk6w budzetu Miasta i Gminy

Kolbuszowa, a nastgpnie odzyskanie tego podatku ze Srodk6w bud2etu pafstwa w oparciu

o ustawg z dnia 25 mala 2016 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. 201 8r., poz.2l7 4 j,t. )
3) zakupienie Srodka trwalego z tdzialem Srodk6w dotacji pochodz4cej z brdzefi Gminy

Kolbuszowa a nastgpnie zrefundowanie koszt6w amortyzacji tego Srodka trwalego,

4) zwrotu koszt6w pracy wolontariuszy z otrzymanej dotacji.

4. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dotacji na pokrycie koszt6w wynagrodzeri os6b

zaangahowanychwrealizaqgzadafi publicznych:

1) prowadzqcy zajgcia sportowe - do 40 zl brutto zanie mliej, ni2 60 min.;

2) terapeuciprowadzqcy zajEcia- do 40 zlbrutto zanie mniej, niZ 60 min.

3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 40 zl brutto 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.
6. OkreSla sig nastgpuj4ce, maksymalne stawki dla pracy wolontariusza lub czlonka podmiotu

realizuj4cego zadanie publiczne, przyjmowane do rozliczenia wykonania zadania, jako

pozafi nansowy wklad wlasny :

1) prowadzqcy zajgciasportowe - do 40 zNbrutto zanie mniej, ni2 60 min.;

2)terupeuci prowadz4cy zajgcia- do 40 zlbnfito nie mniej, niZ 60 min.;
3) prowadz4cy szkolenia, wyklady, prelekcje - do 40 zf,brvtto zanie mniej, niz 60 min.;

4) inne czynnofici zwiqzarLe z wykonaniem zadania - indywidualnie, w oparciu o stawki

zaakceptowane w zaktualizowanymkosztorysie zadania, stanowi4cymzaNqcznik do umowy.

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

dzialalnoSci poZytku publicznego w zakresie, jakiego dotyczy zadanie publiczne. Przychody

uzyskiwane ztytrilu optat, przeznacza sig na realizacjg zleconego zadaniapublicznego.

8. Z podmiotami, kt6rych oferta zostalawybrana w konkursie Gminy Kolbuszowazawierapisemn4
umowg o dofinansowanie realizacji zadania publicznego wg wzoru stanowi4cego zaNqcznik do

rozporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnia24 paidziemika
2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cychrealizacji zadaipttblicznych

oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadart (Dz. U. z 2018 r., po2.2057). Umowa okreSla

zakre s i warunki rcalizacji zadania pub liczne go.



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

uzyskania pisemnej zgody Burmistrza Kolbuszowej, innych rodzaj6w koszt6w, niZ wskazane

w pierwotnie zlohonej ofercie.

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

podmiotu realizujqcego zadarrie publiczne, w terminie okreSlonym w umowie o dotacjg.

ll. Zastrzega sig mo2liwoS6 przekazania dotacji w transzach.

l2.Datazawarciaumowy o dotacjg mohezostalodroczona, zewzglEdunaterminwykonania zadania

publicznego.

13. Podmiot realinrjqcy zadarie publiczne musi by6 jedynym posiadaczem wskazanego rachunku

bankowego oraz jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-

ksiggowej Srodk6w finansowych otrzymanych narcalizaqE zadania zgodnie z zasadami

wynikaj4cymi z ustawy z drra29 wrzefinia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U. 22021 r.,poz.2l7 ti.),
w spos6b umoZliwiaj 4cy identyfikacj g poszczegllnych operacji ksiggowych.

14. Wszelkie przedsigwzigcia, kt6rych wykonanie podlega rozliczeniu muszQ byt zgodne

z harmonogramem przedlo2onym przez podmiot rcalizujqcy zadanie publiczne.

15. Dopuszcza sig mo21iwo56-skladania oferty wsp6lnej narcalizacjg zadah na prawidlowym druku

oferty zgodnej z zaNqcznikiem do rczporzqdzenia Przewodnicz4cego komitetu do spraw poZytku

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

dotycz4cych rcalizaqi zadah publicznych oruz wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadafi (Dz. U.

22018 r.,po2.2057).

V. Szczeg6lowe warunki realizacji zadafi.
l.Realizator zadania publicznego zobowiqzany jest do prowadzenia zajEd zgodnie

z harmonogramem rcalizacji zadania publicznego, stanowi4cego zal4cznik do umowy

o dofinansowanie.

2. R:ealizator zadania publicznego powinien systematycznie dokumentowad fakt prowadzenia zajg|

z uczestnikami programu poprzezi

1) zawarcie stosownych um6w z osobami prowadzqcymizajgcia

2) prowadzenie imiennych wykaz6w uczestnik6w zajgl wraz z informacj4 odnoSnie rcdzaju zajg6,

miejsca i czasu ich prowadzenia, oraz ich tematyki.

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

kwalifikowane s4 wyl4cznie wydatki dotyczqce nabycia sprzgtu slu24cego uprawianiu dyscypliny

sportowej, kt6rej upowszechnianiem zqmr$e sig realizator zadaniapublicznego.

4. Realizator zadaniajest zobowiqzarry do niezbywania, zwiqzanych z rcalizacjq zadania rzeczy

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

5. Zleceniodawca moheo na umotywowany wniosek realizatorazadaniapublicznego,wyrazi| zgodg

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

pod warunkiem ze rcalizator zadaniazobowiqhe sigprzeznaczy6 Srodki pozyskane ze zbyciarzeczy
na rcalizacjg cel 6w statutowych.

6. W przypadku finansowania - w ramach rcalizacji zadania publicznego - zakupu nagr6d
rzeczovtych, dokumentami potwierdzaj4cymi przekazanie tych nagr6d s4 imienne listy odbioru,

zavierujqcepokwitowanie odbioru nagrody przezobdarowanego, podpisaneprzezosoby uprawnione

do reprezentowania podmiotu. Lista powinna by6 opatrzona datq, zgodnq z datqprzekazania nagr6d

orazpowinna zawieral informacjg na temat zawod6w, tumieju lub imprezy, w zwiqzktt zkt6rq
nagrody zostaNy r ozdane.



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

masowym, doptszcza sig dokumentowanie przekazania nagrfid za pomocq zbiorczego protokolu

przekazania nagr6d, dokumentacj i fotografi cznej lub multimedialnej.
8. Protok6l, o kt6rym mowa w pkt V.7 powinien zawiera| datg, zgodnqz datqprzekazania nagr6d,

informacjg na temat zawod6w, tumieju lub imprezy, w zwiqzku zktfirq nagrody zostaNy rozdane,

okreSlenie przedmiot6w, stanowi4cych nagrody, wrazz podaniem ich liczby orazwskazanie liczby

o s6b, kt6rym zostaly one przekazana.

9.Przeznagrody nale?y rozumie6 puchary, dyplomy oraz drobny sprzgt, o warto5ci jednostkowej nie

przekr aczalqcej | 5 0,00 zl.
10. W przypadku finansowania - w ramach rcalizacji zadania publicznego - uslug transportowych,
podmiot rcalizuj1cy zadanie publiczne zobowi4zany jest dol4czy6 do sprawozdania kofcowego
z wykonania zadania listg uczestnik6w projektu objgtych transportem, podpisanq przez osoby

uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

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

b4d2 odst4pienia od jej realizacji, w szczeg6lnoSci za3 odmowy rozliczenia dotacji, w przypadku

dokonania przez oferenta nieuzasadnionego lub nadmiernego zmniejszeniaudziafu Srodk6w innych,

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

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

r ealizacji zlecone go zadania publ i czne go.

13. Przez nieuzasadnione zmniejszenie nale?y rozumie6 wykazanie, na etapie skladania oferty
rcalizacji zadaria publicznego, zawyhonych koszt6w zakupu towar6w i uslug, niezbgdnych do

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

rzeczowego.

14. Pruez nadmieme zmniejszenie nale?y rozumie6 takq zmianE zakresu finansowego zadania

publicznego, kt6ra powoduje zmniejszenie liczby beneficjent6w zadania, b1di:, zakresu

iliczby podejmowanychdzialah - w spos6b niewsp6lmiemy do proporcji, pomigdzy wnioskowan4

a przyznan4 kwot4 dotacj i.

VI. Kontrola i ocena realizacji zadart,.

l.Gmina Kolbuszowa zlecaj1c rcalizacjg zadania publicznego moze dokonywa6 kontroli i oceny

rcalizacji zadania, w szczegllnoSci :

l) stopnia realizacji zadania;

2) efektywnoSci, rzetelnoSci i j akoSc i rcalizacji zadania;

3) prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w publicznych otrzymanych na realizacjg zadania;

4) prowadzenia dokument acji zwiqzanej z r ealizowanym zadaniem.

2. Kontrola mohe byd przeprowadzona w ka2dym czasie, zar6wno w toku realizacji zadania oruz po
jego zakoriczeniu. Kontrola mohe byd przeprowadzona zw|wno w siedzibie Urzgdu, jak
i w siedzibie Zleceniobiorcy.
3. Kontroli, o kt6rych mowa w pkt YI.l-2 dokonujq pracownicy Urzgdu Miejskiego na podstawie

imiennych upowa2nieri, wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej.
4. W ramach kontroli, upowa2nieni pracownicy Urzgdu mog4 badal dokumenty i inne noSniki

informacji, kt6re maj4 lub mog4 mie1 znaczenie dla oceny prawidlowo5ci wykonywania zadania,

oraz 24dat udzielania ustnie lub na piSmie informacji dotyczqcych wykonania zadaria.
Zleceniobiorca na Zqdanie kontroluj4cego jest zobowiqzany dostarczyd lub udostgpni6 dokumenty
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i inne noSniki informacji orazudzieli6 wyjaSnieri i informacji w terminie okreSlonym przez

kontroluj4cego.

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

podstawie przepis6w o finansach publicznych,mohe byd zwrot czgsci lub caloSci przyznarrcj dotacji.

VII. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

l.Realizator zadaniapublicznego sklada sprawozdanie koricowe z wykonaniazadania publicznego

w terminie 30 dni od dnia zakofrczenia rcalizacji zadaria, wedlug wzoru zgodnego z zaNqcznikiem

do rozporzqdzenia Przewodniczqcego komitetu do spraw po2ytku publicznego z drua 24

puhdziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych rcalizacii

zadafipublicznychorazwzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadah(Dz. U. 22018 r.,po2.2057).

2.Do sprawozdania z wykonaniazadaniapublicznego nale?y zalqczyd dodatkowe mateialy,mogqce

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

dokumentacjg fotografrcznq, terminarze, zestawienia wynik6w, relacje prasowe, protokoly z
zawod6w, vtydarzefio spotkari, dzienniki zajg6, jak r6wnie2 dokumentowa6 konieczne dzialania

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

zambwieh publicznych).

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

Pokoju 21, albokorespondencyjnie na adres: Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrofc6w

Pokoju 21,36-100 Kolbuszowado dnia 24mtrca2022r. do godz. 15.

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

3.Oferta powinna byi zf,ohona na druku, zgodnym z zalqcznikiem do rczporuqdzenia

przewodniczqcego komitetu do spraw poZytku publicznego z dnra 24 pu1dziernika 2018 r.

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

wzor6w sprawozdari z wykonania tych zadai(Dz. U. 22018 r.,po2.2057).

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

1. Weryfikacja kompletnoSci i poprawnoSci zlohonych ofert jest prowadzona na bieh1co

w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.

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

zf,ohone oferty.

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

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

zpractej Komisji.
4. Burmistrz Kolbuszowej mohe odm6wii przyznaniadofinansowania w przypadku:

1) powzigcia uzasadnionych w4tpliwoSci, co do wiarygodnoSci danych zawartych w ofercie

rcalizacji zadania pub liczne go ;

2) niez.Noaenia lub nieterminowego zlohenia sprawozdania z wykonania zleconego w zadania

publicznego w latach poprzednich;

3) nierozliczeniaprzez Oferenta dotacji narcalizacjg zadafipublicznych zalatapoprzednie.

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

1 ) dopelnienie wymagari formalnych,



2) zawarlo6C merytoryczlqt oferty tj. stopieri zgodnoSci zaproponowanychprzez Oferenta dzialaf,
z celem zadaniao pomyslowo56, kompleksowoS6 proponowanych dzialah, rueteLny i realny

harmonogram prac, starannoSd i szczeg6lowoS6 opisu dziaNah i rezultat6w wynikaj4cychzrealizacji
zadania(0-l0 pkt),

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

fieczowego zadania, ocena celowoSci, oszczgdnoSci oraz efektywnoSci wykorzystania 3rodk6w, (0-

10 pkt),

4) potencjal realizacyjny tj. posiadane zasoby osobowe irueczowe, wtym Swiadczeniawolontariuszy
ipraca spoleczna czlonk6w, przygotowanie merytorycznekadry realizulqcq zadanie (kwalifikacje),

baza sportowo-rekreacyjno- turystyczna (0- I 0 pkt),

5 ) grup a do c elowa or az przy pttszczalna liczb a odbiorc6w (0- 1 0 pkt),

6) innowacyjnoS6 proponowany ch rozwiqzafi.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogtoszeniem zastosowanie maja przepisy ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie lDz.lJ. 22020 r.,
poz.l057 t. j. /, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym I Dz.U. 22021 r.,poz. 1372
j.t.l, oruzustawy zdnia27 sierynia2009 r. o finansachpublicznych(Dz.U.22021r., po2.305, j.t.).

7. Od odmowy przyznaniadofinansowania nie przysluguje odwolanie.

8. Szczeg6lowe informacje natemat konkursu mo2nauzyska6 w Referacie Budzetowym w Wydziale
Finans6w Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej - tel. 17 22ll 333 wew.342,

X. Ochrona danych osobowych
l.Zgodnie z xt. 24 ust. I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 22019 r.,pol.1781j.t..) administratorem danych osobowychzawartych w oferciercalizacji
zadaniapublicznego j est Burmistrz Kolbuszowej.
2.Dane osobowe przetwarzane sq w celuludzialu organizacjipozarzqdowej w otwartym konkursie

ofert i nie bgd4 udostgpniane innym odbiorcom.

3.Kahdy posiada prawo dostgpu do treSci swoich danych orazichpoprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Xl.Zadania publiczne realizowane w roku poprzednim i koszty rvviqzanezichrealaacjq.

Pomoc spoleczna poprzez pomoc osobom starszym, nie maj4cym zatrudnienia oraz dzieciom
i mlodzie?y szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najvbohszych wychowuj4cych sig

w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. 80 000 zl

Ogloszenie umieszcza sig na stronie intemetowej http-;//_w__ww,.!s..q.l_b_u_q_z_q_wa.pl oraz

www.bip.kolbuszowa.pl a takhe na tablicach ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Kolbuszowej,
ul. Obrofrc6w Pokoju 21.
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