
ZARZĄDZENIE NR 126/19
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań

publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze
zm.) oraz Uchwały Nr Xl/136/19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020” Wójt Gminy Bolesławiec

zarządza, co następuje:

5 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznychw zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - treść ogłoszenia stanowią
załączniki od nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia,

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - treść ogłoszenia stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Bolesławiec oraz na stronie internetowej Gminy.

5 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

5 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 126/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 20 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESLAWIEC

O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESUWSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.

e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.

ze zm.) oraz Uchwały Nr Xll136l19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 października 2019

r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020”

Wójt Gminy Bolesławiec
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego : zakresu kultury fizycznej

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację i przyznanie dotacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży, zam. na terenie Gminy Bolesławiec w zakresie piłki siatkowej,
wtym uczestnictwo we współzawodnictwie.

2. Na podstawie projektu budżetu Gminy Bolesławiec na realizację zadania,
o którym mowa w ogłoszeniu, przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 30.000 zł

(słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej
dziedzinie.

4. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty uznane zostaną za
najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym.

5. Oferta winna zawierać szczegółowy zakres zadania publicznego, miejsce i termin jego
realizacji, rezultaty, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację
o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, deklarację o zamiarze odpłatnego



|ub nieodpłatnego wykonania zadania. Do oferty należy dołączyć wykaz osób
uczestniczących w zajęciach oraz kserokopię statutu lub innego aktu regulującego
status (formę organizacyjno-prawną) podmiotu zawierający aktualne dane.

6. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty,
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
d) opis zakładanych rezultatów,

e) wysokość wkładu własnego,
f) kompletność oferty i załączników.

7. Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

8. Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Oferent
musi wykazać minimum 10% wkładu własnego (środki finansowe, wolontariat).

9. Przesunięcie w zakresie ponoszonych kosztów, uznaje się za zgodne z umową, gdy
dana pozycja 2 kosztorysu nie zwiększyła się więcej niż o 10%. Naruszenie tego,
uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

10.Ze środków pochodzących z dotacji, ńnansowane będą wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.

11.Wyłonione podmioty będą zobowiązane do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowych związanych 2 realizacja zadania (plakatach,
zaproszeniach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.

informacji o tym, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Bolesławiec.
12.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu

Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego 2 dnia 24 pażdziernika
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
(Dz.U.2018.2057).

13.0ferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Teatralna 1 A, 59-700

Bolesławiec, w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020 r.

14.0drzuceniu podlegają oferty złożone po terminie, niekompletne, nie dotyczące
zadania wskazanegow ogłoszeniu.

15.0ceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesławiec.

16.0głoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu .

17.Na wsparcie realizacji szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej Gmina

Bolesławiec przekazała dotację w wysokości:
a) w 2018 r. —40.000 zł,

b) w 2019r.—40.000 zł.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 126/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 20 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESLAWIEC

O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESUWSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze

zm.) oraz Uchwały Nr XI/136/19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

2020"

Wójt Gminy Bolesławiec
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego : zakresu kultury fizycznej

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację i przyznanie dotacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej polegającego na prowadzeniu
szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, mieszkańców gminy

Bolesławiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie.
2. Na podstawie projektu budżetu Gminy Bolesławiec na realizację zadania, o którym

mowa w ogłoszeniu, przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 180.000,00 zł (słownie zł:

sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

4. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty uznane zostaną za
najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym.

5. Oferta winna zawierać szczegółowy zakres zadania publicznego, miejsce i termin jego
realizacji, rezultaty, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację
o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, deklarację o zamiarze odpłatnego lub
nieodpłatnego wykonania zadania. Do oferty należy dołączyć wykaz osób



uczestniczących w zajęciach, harmonogram zajęć i rozgrywek oraz kserokopię statutu
lub innego aktu regulującego status (formę organizacyjno-prawną) podmiotu zawierający
aktualne dane.

6. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty,
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
d) opis zakładanych rezultatów,
e) wysokość wkładu własnego,
f) kompletność oferty i załączników.

7. Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

8. Dofinansowanie nie może przekraczać 95 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi
wykazać minimum 5 % wkładu własnego (środki finansowe, wolontariat).

9. Przesunięcie w zakresie ponoszonych kosztów, uznaje się za zgodne z umową, gdy
dana pozycja 2 kosztorysu nie zwiększyła się więcej niż o 10%. Naruszenie tego, uważa
się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości,

10.Ze środków pochodzących z dotacji, finansowane będą wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.

11.Wyłonione podmioty będą zobowiązane do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowych związanych 2 realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym,

że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Bolesławiec.
12.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu

Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego 2 dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz.U.2018.2057).

13.0ferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Teatralna 1 A, 59-700

Bolesławiec, w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020 r.

14.0drzuceniu podlegają oferty złożone po terminie, niekompletne, nie dotyczące zadania

wskazanegow ogłoszeniu.
15.Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesławiec.

16.0głoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu .

17.Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury ńzycznej Gmina Bolesławiec przekazała

dotację w wysokości:
a) w 2018 r.—186.000, 00 zł.

„

b) w 2019 r. — 181.000, 00 zł. / a.@ ?



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 126/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 20 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESLAWIEC

O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESUWSPIERANIA | UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze

zm.) oraz Uchwały Nr XI/136/19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

2020”

Wójt Gminy Bolesławiec

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację i przyznanie dotacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury ńzycznej polegającego na prowadzeniu
szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy

Bolesławiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie.
2. Na podstawie projektu budżetu Gminy Bolesławiec na realizację zadania, o którym mowa

w ogłoszeniu, przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 49.000,00 zł (słownie zł:

czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, o których

mowaw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie .

4. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty uznane zostaną za
najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

5. Oferta winna zawierać szczegółowy zakres zadania publicznego, miejsce i termin jego
realizacji, rezultaty, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację
o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, deklarację o zamiarze odpłatnego lub

nieodpłatnego wykonania zadania. Do oferty należy dołączyć wykaz osób
uczestniczących w zajęciach, harmonogram zajęć i rozgrywek oraz kserokopię statutu



lub innego aktu regulującego status (formę organizacyjno-prawna) podmiotu zawierający
aktualne dane.

6. Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty,
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
o) uregulowana sytuacja forrnalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
d) opis zakładanych rezultatów,
e) wysokość wkładu wlasnego,
f) kompletność oferty i załączników.

7. Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

8. Dofinansowanie nie może przekraczać 95 % całkowitych kosztów zadania Oferent musi
wykazać minimum 5 % wkładu własnego (środki finansowe, wolontariat).

9. Przesunięcie w zakresie ponoszonych kosztów, uznaje się za zgodne z umową, gdy
dana pozycja 2 kosztorysu nie zwiększyła się więcej niż o 10%. Naruszenie tego, uważa
się za pobranie części dotacjiw nadmiernej wysokości.

10.Ze środków pochodzących z dotacji, finansowane będą wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.

11.Wyłonione podmioty będą zobowiązane do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowych związanych 2 realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji otym,
że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Bolesławiec.

12.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego 2 dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz.U.2018.2057).

13.0ferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Teatralna 1 A, 59-700

Bolesławiec, w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020 r.

14.Odrzuceniu podlegają oferty złożone po terminie, niekompletne, nie dotyczące zadania
wskazanegow ogłoszeniu.

15.Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesławiec.

16.0głoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu.
17.Na wsparcie realizacji zadania z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,

mieszkańców gminy Bolesławiec, w zakresie piłki nożnej, w tym uczestnictwo we

współzawodnictwie, Gmina Bolesławiec przekazała dotację w wysokości:

a) w 2018 r.- 61.000 zł,

b) w 2019 r. — 38.000 zł.
, 'A_
x?) *

l'-



Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 126/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 20 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESLAWIEC

O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESUWSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Hnansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze
zm.) oraz Uchwały Nr XI/136/19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

2020"
Wójt Gminy Bolesławiec

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej —- sportów

wodnych

. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację i przyznanie dotacji na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej polegającego na prowadzeniu
szkolenia sportowego z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy

Bolesławiec.
. Na podstawie projektu budżetu Gminy Bolesławiec na realizację zadania, o którym mowa
w ogłoszeniu, przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 5.000,00 zł (słownie zł: pięć
tysięcy 00/100).

. Podmiotami uprawnionymido złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty uznane zostaną za'

najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym.
. Oferta winna zawierać szczegółowy zakres zadania publicznego, miejsce i termin jego
realizacji, rezultaty, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację
o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, deklarację o zamiarze odpłatnego lub

nieodpłatnego wykonania zadania. Do oferty należy dołączyć wykaz osób
uczestniczących w zajęciach, harmonogram zajęć oraz kserokopię statutu lub innego



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

aktu regulującego status (formę organizacyjno-prawną) podmiotu zawierający aktualne
dane.

Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty,
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
d) opis zakładanych rezultatów,
e) wysokość wkładu własnego,
f) kompletność oferty i załączników.
Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów zadania. Oferent musi

wykazać minimum 10 % wkładu własnego (środki finansowe, wolontariat).
Przesunięcie w zakresie ponoszonych kosztów, uznaje się za zgodne z umową, gdy
dana pozycja 2 kosztorysu nie zwiększyła się więcej niż o 10%. Naruszenie tego, uważa
się za pobranie częsci dotacji w nadmiernej wysokości.
Ze środków pochodzących z dotacji, finansowane będą wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
Wyłonione podmioty będą zobowiązane do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowychzwiązanych 2 realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach,
komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym,

że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Bolesławiec.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego 2 dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorówofert i ramowychwzorów umówdotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz.U.2018.2057).
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Teatralna 1 A, 59-700

Bolesławiec, w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020 r.

Odrzuceniu podlegają oferty złożone po terminie, niekompletne, nie dotyczące zadania
wskazanegow ogłoszeniu.
Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesławiec.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu .

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury ńzycznej Gmina Bolesławiec przekazała
dotację w wysokości:
a) w 2018 r. — 0 zł.

b) w 2019 r. — 5.000, 00 zł.



Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 126/19
Wójta Gminy Bolesławiec
2 dnia 20 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOLESLAWIEC

O KONKURSIE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j. ze zm.), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e
i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. ze
zm.) oraz Uchwały Nr Xl/136/19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 pażdziernika 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020"

Wójt Gminy Bolesławiec
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego z zakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację i przyznanie dotacji na wsparcie
rehabilitacji kobiet po mastektomii.

2. Na podstawie projektu budżetu Gminy Bolesławiec na realizację zadania, o którym

w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się kwotę dotacji w wysokości 5.000,00 zł.

(słownie zł.: pięć tysięcy 00/100).
3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
4. Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty uznane zostaną za

najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
5. Oferta winna zawierać szczegółowy zakres zadania publicznego, miejsce i termin jego

realizacji, rezultaty, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację
o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, deklarację o zamiarze odpłatnego
lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz kserokopię statutu lub innego aktu



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

regulującego status (formę organizacyjno—prawną) podmiotu zawierający aktualne
dane.

Wyboru oferty dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:
a) zawartość merytoryczna oferty,
b) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania,
c) uregulowana sytuacja formalno-prawna podmiotu składającego ofertę,
d) opis zakładanych rezultatów,
e) wysokość wkładu własnego,
f) kompletność oferty i załączników.
Zlecenie realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie nie może przekraczać 95 % całkowitych kosztów zadania. Oferent
musi wykazać minimum 5 % wkładu własnego (środki frnansowe, wolontariat).
Przesunięcie w zakresie ponoszonych kosztów, uznaje się za zgodne z umową, gdy
dana pozycja 2 kosztorysu nie zwiększyła się więcej niż o 10%. Naruszenie tego,
uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
Ze środków pochodzących z dotacji, finansowane będą wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy na realizację zadania publicznego.
Wyłonione podmioty będą zobowiązane do zamieszczania we wszystkich drukach
i materiałach reklamowych związanych 2 realizacja zadania (plakatach,
zaproszeniach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.

informacji otym, że zadanie jest dotowane z budżetu Gminy Boleslawiec.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem opublikowanym w rozporządzeniu
Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego 2 dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji

zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
(Dz.U.2018.2057).
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Teatralna 1 A, 59-700

Bolesławiec, w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020 r.

Odrzuceniu podlegają oferty złożone po terminie, niekompletne, nie dotyczące
zadaniawskazanegow ogłoszeniu.
Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bolesławiec.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia

rozstrzygnięcia konkursu .

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Gmina Bolesławiec przekazała dotację w wysokości:

a) w 2018 r. —7.500, 00 zł.

b) w 2019 r. —- 7.500, 00 zł.



1)

KLAUZULA _INFORMACYJNA
dla zbioru „POŻYTEK PUBLICZNY”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu
ul.Teatraina 1A reprezentowana przez Wójta Gminy,

kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul.Teatraina 1A, 59-700
Bolesławiec, telefon 075 732 32 21 , kom. 605 255 789. e—mail urządgminy@gminaboleslawiecpl),

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu reaiizacji ustawowych zadań Gminy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 Iit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
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Adnotacja


