
z ARZLDZEIYTE NR OA.o0s 0.17 .2023

BTTRMISTRZA MIASTA KOI,A

dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadafi publicznych

w okresie od 1 marca 2023 r, do 30listopada2023 r,

Na podstawie art. 1l ust. 2, ffi. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnra 24 lsilietnia 2003 r.

o dzialalnoSci poirytku publicarego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z2022r.poz.1327,1265,1812) oraz

uchwaly Nr LVIV575|2O22 Rady Miejskiej Kola z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjgcia

"Programu wsp6lpracy Gminy Miejskiej Koto z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami

prowadzqcymi dzialalno66 poZytku publicznego na rok 2023* zatz.4dza sig, co nastqpuje:

$1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadafi publicznych z zal<test dzialalno6ci po2ytku

publicznegowfonniewsparciarealizaciizadah.

$2. Tre66 ogloszenia stanowi zal4cznik Nr I do niniejszego zaruqdzenia.

$3. Wykonanie zaruqdzenia powierzam Zastqpcy Burmistrza Miasta Kola.

$4. Zxzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqczniknr 1

do Zarz4dzenia nr CA.0050.17.2023
Burmistrza Miasta Kola
z dnia 3l stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta Kola oglasza otwarty konkurs ofert
na realizacjgzadari publicznych w formie wsparcia
w okresie od 1 marcr2023 r. do 30 listopada}0?3 r.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 iust. 2 ustawy zdnia24kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci

po4rtku publicznego i o wolontariacie (t. j.Dr.IJ.22022 t. poz. 1327,1265, l8l2) oraz uchwaly

Nr LVII/57512022 Rady Miejskiej Kola z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyigcia "Programu

wsp6lpracy Gminy Miejskiej Kolo z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami

prowadz4cymi dziatralno6d po2ytku publicznego na rok 2023".

I. Rodzaje zadafi objgtych konkursem /wysokoS6 Srodk6w przezniczonych na realizacjg
ztdafi/informacja dotyczqca zadafi tego samego rodzaju realizowanych w roku

ogloszenia konkursu i w roku poprzednim

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznei

Cel:
propagowanie wSr6d dzieci, mlodzie|y i os6b dorostych aktywnoSci ruchowej,

popularyzacj a rohnych dyscyplin sportowych i zdrowego stylu zycia.

zapewnienie dostgpu do zajg1 sportowych, rekreacyjnych oraz do udzialu w przedsigwzigciach

sportowo-rekreacyj nych,

zapewnienie osobom niepelnosprawnym dostgpu do rehabilitacji, udzialu w spartakiadach.

Zakr es przed si gwzi gc ia:

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych towarzyszqcych obchodom Swi4t narodowych,

6wi4t okolicznoSciowych i innych roczniQ, DniKola,
organizacja zawod6w sporlowych, festyn6w dla mieszkaric6w miasta ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem dni wolnych od pracy (preferowane imprezy plenerowe, umoZliwiaj4ce

rodzinne spgdzanie czasu wolnego),
rozw6j zainteresowan dzieci i mlodzieiry aktywno6ci4 sportow4 (np. plywanie, pilka noLna,

pilka siatkowa, sporly walki, kolarstwo, sport karlingowy, korfball, jeZdziectwo),

dzialania sprzyjaj4ce rehabilitacji os6b niepelnosprawnych oraz udzial w olirnpiadach
i spartakiadach,
szkolenie dzieci, mlodzieLry i os6b doroslych w r6znych dyscyplinach sportowych.

Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane Zrodla danych o osi4gnigfych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. przeprowadzenie zajg(, rehabilitacyjnych, przeprowadzenie zai96

sportowych, rekreacyjnych z rcZnych dyscyplin sportowych, organizacja imprez i wydatzeh

sportowych,
oczekiwane Lridla danych o osi4gnigtych wskainikach: np. dzienniki zprowadzonych zajqi, listy
uczestnik6w, materialy inforrnacyjne o przedsigwzigciach (m.in. plakaty), wyniki zawod6w
(komunikaty koricowe), listy zgloszeniowe, potwierdzenia odbioru nagr6d.

Maksymalna wysoko6i przyznanych dotacji w ramach zadania:10.000,00 zl



wysokos6 $rodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4 Kolo

w roku 2021 r.-164,926,00 zl
Wysoko$6 Srodk6w publicznych przekazanych przez Gming Miejsk4
zadahw roku2022 r. - 146.260,00 zl
WysokoS6 Srodk6w publicznych zrealizowanych przez

ogloszenia otwartego konkursu ofert - 0,00 zl.
organ administracji publicznej w roku

WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych ptzez

zadahw roku2023 r. - 102.340,00 z\
Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg

Cel:
- edukacja kulturalna spoleczeflstwa, upowszechnianie Spiewu ch6ralnego, orkiestr dgtych, zanikaj1cej

kultury ludowej i prezentacja lokalnej tw6rczoSci,
- zapewnienie dostgpu do wydarzeii kulturalnych.

Zakres przedsigwzigcia:
upowszechnianie kultury poprzez organizacjg inprez i przedsigwzig6 zwi4zanych

z obchodami Swi4t narodowych, innych rocznic i 5wi4t okolicznoSciowych,

Dni Kola, ( np. festyny, festiwale, turnieje, koncefty, wystawy, warsztaty),

wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i mlodzieiry poprzez popularyzowanie wiedzy

o historii Kola i osi4gnigciach mieszkafc6w miasta, wydawanie niskonakladowych

niekomercyjnych publikacji, wydawnictw, opracowari informacyjno promocyjnych,

organizacja wystaw,
wspieranie r62nych form edukacyjnych z zakresu tahca, muzyki, Spiewu oraz

organizowanie i udzial w przegl4dach i pokazach amatorskiego ruchu artystycznego (ch6ry,

orkiestry),
promocja miasta poprzez prezentacjg tw6rczoSci artystycznej w kraju i za granicq.

Oczekiwane renitaty zadaniaoraz oczekiwane 2rodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. przeprowadzenie zajE| z edukacji kulturalnej, mtzycznej, z zaktesu tahca,

muzyki, Spiewu, organizacja imprez i wydarzeh kulturalnych, udzial w przedsigwzigciach

kulturalnych, attystycznych, wydanie niskonakladowych niekornercyjnych publikacji, opracowaf

informacyjno - promocyj nych, organizacj a wystaw,
oczekiwane i,r6dla danych o osi4gnigtych wskainikach: np. dzienniki zprowadzonych zaj96, listy

uczestnik6w, materialy informacyjne o przedsigwzigciach (rn.in. plakaty), wyniki konkurs6w,

przegl4d6w, listy zgloszeniowe, potwierdzenia odbioru nagr6d, wydane materialy, publikacje.

Maksyrnalna wysokoSi przyznanej dotacji w ramach zadania'.20.000,00 zl.

Wysoko(6 dotacji przekazanej przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadah tego samego rodzaju

w roku 2021 r. - 101.000,00 zl
Wysoko6i Srodk6w publicznych przekazanych na realizacj g zadah w 2022 r. - 124.500,00 zl.

WysokoS6 Srodk6w publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku

ogloszenia otwaftego konkursu oferl - 0,00 zl.

Wysoko(6 Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Grning Miejsk4 Kolo na realizacig

zadahw roku2023 r. - 110.000,00 zl

na realizacjE zadan

Koto na realizacjg



3. Dzialalno5d na rzecz os6b niepelnosprawnych

Cel:
- organizacj a przedsigwzig6 skierowanych dla os6b niepelnosprawnych,

- kszta{towanie wla6ciwych relacji spolecznych pomigdzy osobami sprawnymi

i niepelnosprawnymi,
- przygotowanie niepelnosprawnych do funkcjonowania w spoleczefistwie,

Zakr e s przed s i gwzi gc ia :

- dzialania sprzyjaj4ce integracji os6b niepelnosprawnych,

- udzial os6b niepelnosprawnych m.in. w imprezach kulturalnych, konkursach,

festiwalach, abilimpiadach, wycieczkach
Oczekiwane rezultaty zadaniaoraz oczekiwane firod\a danych o osi4gnigtych wskaznikach:

oczekiwane rezultaty: np. zorganizowanie zajg6, przedsiEwzigi dla os6b niepelnosprawnych, ttdzial

os6b niepelnosprawnych w wycieczkach,wydarzeniach kulturalnych, konkursach.

oczekiwane i,r6dla danych o osi4gnigtych wskafnikach: np. dzienniki zprowadzonych zaj96, listy

uczestnik6w, materialy informacyjne o przedsigwzigciach (m.in. plakaty), wyniki konkurs6w, listy

zgloszeniowe, potwierdzenia odbioru nagr6d.

Maksymalna wysokoSi przyznanej dotacji w ramach zadarlia'.5.000,00 zl.

WysokoSi dotacji przekazanej przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadafi tego samego rodzaju

w roku 2021 r. - 9.424,3421.

WysokoSi Srodk6w publicznych przekazanych na realizacj g zadan w 2022 r. - 10.000,0021.

Wysokoj( Srodk6w publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku

ogloszenia otwaftego konkursu ofert - 0,00 zl.

Wysoko$( $rodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na tealizacjq

zadaiw roku2023 r. - 10.000,00 zl

4. Turvstvka i kraioznawstwo

Cel:
- propagowanie aktywnych form spgdzania wolnego czasu

- zapewnienie dostgpu do imprez turystyczno -Wajoznawczych

Zakr es przed si gwzi gc i a:

- organizacjazajEd turystyczno - krajoznawczych, rajd6w, konkurs6w wiedzy
krajoznawczej i innych itnprez popularyzuj4cych turystykg lub krajoznawstwo

Oczekiwane rez:ultaty zadania oraz oczekiwane lrodla danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. zorganizowanie imprez turystyczno - krajoznawczych, rajd6w, konkurs6w,

oczekiwane Lrldlz danych o osi4gnigtych wskainikach: np. listy uczestnik6w, materialy

informacyjne o przedsigwzigciach (m.in. plakaty), wyniki konkurs6w, listy zgloszeniowe,

potwierdzenia odbioru nagr6d.

Maksymalna wysokoS6 przyznanej dotacji w ramach zadania:2.500100 zl.

Wysoko(6 dotacji przekazanej przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadah tego samego rodzaju

w roku 2021 r. - 4.950,0021

WysokoS6 (rodk6w publicznych przekazanych na realizacjg zadah w 2022 r. - 5.000,00 zl

WysokoS( Srodk6w publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku

ogloszenia otwartego konkursu oferl - 0,00 zl.

Wysoko$d Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjq

zadahw roku2023 r. - 5.000.00 zI.



5. Promocia i organizacia wolontariatu

Cel:
- zapewnienie dostgpu do wydarzeti i przedsigwzig6 promuj4cych wolontariat.

Zakr es przed s i gwzi gc i a:

organizowanie wydarzen oraz szkoleri poszerzajEcych wiedzg oraz wzmacniaj4cych

umiej gtnoSci z zakresu wolontariatu,
udzielanie pomocy merytorycznej oraz organizacyjnej szkolom w procesie zakladania grup

wolontariackich,
or ganizacj a v,,y dar zeh promuj 4cych wo I ontar i at'

Oczekiwane rez;u,ltaty zadaniaoraz oczekiwane arodta danych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. zorganizowanie przedsigwzig6 i wydarzefi promuj4cych wolontariat,

oczekiwane Lr(tdla danych o osi4gnigtych wskaZnikach: np. listy uczestnik6w szkolefi, materiaty

informacyj ne o przedsigwzi gc iach (m. in. plakaty),

Maksymalna wysokoS6 przyznanej dotacji w ramach zadania:2.500,00 zl.

Wysoko$i dotacji przekazanej przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjE zadah tego samego rodzaiu

w roku 2021r. - 0,00 zl
Wysoko$6 Srodk6w publicznych przekazanych na realizacjg zadah w 2022t. - 0,00 zl

Wysoko$6 Srodk6w publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku

ogtroszenia otwartego konkursu ofert - 0,00 zl.

WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na tealizacjE

zadahw roku2023 r. - 2.500,00 zl

6. Dzialalno56 na rzecz os6b w wieku emervtalnvm. dzialania preferowane

Ce1:

promowanie i wspieranie aktywnych form spgdzania czasu wolnego oraz uczestnictwa os6b

w wieku ernerytalnym w zyciu spolecznym

Zakr es przed s i gwzi gci a:

organizacja zajgd edukacyjnych, rekreacyjno-usprawniaj4cych, organizacja irnprez i v,ydarzeh

dla os6b w wieku emerytalnym, wspieranie integracji pokoleniowej i migdzypokoleniowej

Oczekiwane rezultaty zadaniaoraz oczekiwane lrodladanych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. zorganizowanie zajg6, imprez i przedsigwzigi dla os6b w wieku

emerytalnym,
oczekiwane i.r6dla danych o osiqgnigtych wskainikach: np. listy uczestnik6w zajqi, dzienniki

prowadzonych zajEt,, materiaty informacyjne o przedsigwzigciach (m.in. plakaty),

Maksymalna wysokodd przyztanej dotacji w ramach zadania:7.500,00 zl-

WysokoSi dotacji przekazanej przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg zadah tego sarnego rodzaju

w roku 2021 r. - 10.850,00 zl
WysokoSd (rodk6w publicznych przekazanych na realizacjg zadart w 2022 r. - 14.60lo20zl

WysokoS6 (rodk6w publicznych zrealtzowanych przez organ administracji publicznej w roku

ogloszenia otwartego konkursu oferl - 0,00 zl.

Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjE

zadahw roku2023 r. - 15.000,00 zl



Cel:
propagowanie zdrowego stylu Zycia i idei trzeZwoSci

Zakr es przed si gwzi gc i a :

organizacja aktywnego spgdzania czasu wolnego propaguj4cego ideg trzeLwego oraz

zdrowego stylu Zycia poprzez imprezy profilaktyczne (spotkania, wyjazdy, zawody, turnieje,

konkursy, festyny).
Oczekiwane rezultaty zadania oraz oczekiwane fir6dladanych o osi4gnigtych wskaZnikach:

oczekiwane rezultaty: np. zorganizowanie imprez, przedsigwzigi, zawod6w, :udzial w spotkaniach

i wyj azdach profi laktycznych,
oczekiwane Lridla danych o osi4gniqtych wskaZnikach: np. listy uczestnik6w zawod6w, materialy

informacyjne o przedsigwzigciach (m.in. plakaty), materialy potwierdzaj4ce udzial w spotkaniach

trzeZwoSciov\rych.

Maksymalna wysoko66 przyznanej dotacji w ramach zadania: 20.000,00 zl.

WysokoS6 dotacji przekazanej przez Gming Miejsk4 Koto na realizacjE zadah tego samego rodzaju

w roku 2021 r. - 7.000,00 zl
WysokoSd 6rodk6w publicznych przekazanych na realizacjE zada{ w 2022 r. - 18.27 5,00 zl.
Wysoko$( Srodk6w publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku

ogtroszenia otwaftego konkursu ofert - 0,00 z\.

Wysoko6d Srodk6w publicznych przeznaczonych przez Gming Miejsk4 Kolo na realizacjg

zadahw roku2023 r. - 30.000,00 zl

II. dotacji

O dotacjg mog4 ubiegad sig podmioty spelniaj4ce wyrnogi okre6lone w ustawie z dnia24 kwietnta
2003 r. o dzialalnoSci po4rtku publicznego i o wolontariacie.
Oferent sklada kompletne oferty zgodnie ze wzorerl okre6lonym w Rozporz4dzeniu

Przewodniczqcego Kornitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24 paldziernika 2018 r.

w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacji zadah publicznych

oraz wzor6w sprawozdafl z wykonania tych zadah.

Zadanie zlecanejest w formie wsparcia. WysokoS6 dotacji zbudiletu Gminy Miejskiej Kolo nie

moze przekroczyc95,00 % catrkowitych koszt6w zadania.

Wklad oferenta moze pochodzi6 z:

a) wkladu wlasnego finansowego,
b) wktradu wlasnego osobowego,
c) wkladu wlasnego rzeczowego,
d) Swiadczeri pienig2nych od odbiorc6w zadania.

W ramach zadania oferent rnoze pobierad Swiadczenia pienigzne od odbiorc6w zadania.

Dopuszcza sig pobieranie Swiadczei pienigilnych od odbiorc6w zadania publicznego pod

warunkiem, Ze oferent realiztjqcy zadanie publiczne prowadzi dzialalnoS6 odplatn4 po2ytku

pub I iczne go, z ktor ej przych6d pr zeznacza na dzia\alnoS6 statutow4.

Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zadaniajest posiadanie rachunku bankowego, na kt6ry
przekazane zostan1 Srodki przeznaczone na realizacjg zadania.

IIII. Terminy i warunki realizacji zadania

Gmina Miejska Kolo wspiera realizacjg zadania publicznego w okresie okreSlonym w umowie

w roku 2023, nie wczeSniej jednak niZ od 0l .03.2023 r. i nie p62niej niZ do 30.11.2023 t.

Zadanie powinno byc zrealizowane zgodnie ze zloilonq ofertq i podpisan4 umow4, przy

zastosowaniu i przestrzeganiu nastgpuj4cych zasad:

a) zajEcia dla odbiorc6w oferty powinny byd realizowane w rniejscach latwo dostgpnych, w tym
dostosowanych do specyfiki grupy docelowej,

l.

2.

J.

4.

5.

6.

1.

2.



b) preferuje sig, aby irnprezy oraz przedsigwzigcia spottowe, rekreacyjne, kulturalne odbywaly

sig na terenie Gminy Miejskiej Kolo,
c) zajqciami rehabilitacyjnymi powinny byi objgte osoby zamieszkale na terenie Gminy

Miejskiej Kolo,
d) dofinansowaniu z dotacji podlegaj4 wyl4cznie koszty okreSlone w ofercie i w zawartej

umowie,
e) realizator zadania publicznego powinien stosowa6 sig do

zagr o henia ep i dem i czne go,

0 rodzale koszt6w pokrywanychz dotaqi:
Srodki uzyskane z dotacji wraz z 5% wktadem wlasnym mog4

pokrycie koszt6w bezpoSrednio rwi4zanych z realizacjq

zaleceh w zwi4zku ze stanem

byd przeznaczone wyl4cznie na

zadah objgtych konkursem,

czynsz, energia

w szczeg6lnoSci na:

wynajern obiekt6w niezbgdnych do realizacji zadania,

wyzywienie i zakwaterowanie uczestnik6w zadania,

wynagrodzenia os6b zatrudniony ch przy realizacji zadania

ubezpieczenia w zakresie niezbgdnym do realizacji zadania,

naprawa, zakup,wynajem niezbgdnego sprzgtu i arlykul6w do realizacji zadania,

zaktp ni ezb g d nyc h u slu g d o r e alizacji zadania,

zakup sprzgtu spotlowego,

oplaty za udzial w zawodach, festiwalach, konkursach,

nagrody dla uczestnik6w zadania (nie dopuszcza siE przyznania nagr6d w formie pienig2nej),

oplaty za bilety, wstgpy,

ko szty admini stracyj ne ob slu gi r ealizacji zadania

irrdywidualne koszfy podroiLy niezbgdne do realizacji zadania,

koszty rnaterial6w promuj4cych przedsigwzigcie, rnaterialy informacyjne (rn.in. plakaty,

zaptoszenia, afi.sze, banery, reklamy w mediach)
g) Dotacja nie bgdzie udzielana na:

- zakup grunt6w,
- dzialalnoSd gospodarcz4,

- dzialalnoSi polityczn4.
- bie24ce koszty funkcjonowania niezwi1zane z tealizacjq zadania (np.

eleldryczna, telefon);
- pokrycie zobowi4zafi powstalych przed dat4zawatciaumowy
-Tealizacjg inwestycj i, z vtyl4czeniem inwesty cji rwiqzanych z bezpoi;redni4 realizacj4 zadah

pub li cznych, na kt6re dotacj a zo stala pr zy ztana.
h) W trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu

realizacji zadania. Zmiany wymagaj4 z$oszeniaw formie pisemnej i uzyskania zgody Gminy
Miejskiej Kolo. Zgloszone zmiany nie mog4 zmienial istoty zadania publicznego. Oferent

zobiigowany jest przedstawid zakfializowany zahes dzialafil harmonogramu po uzyskaniu

zgody na wprowadzeniezmian.Zmiaty wymagaj4 aneksu do umowy.
i) Zadanie tznaje sig za zrealizowane jeheli osi4gnigty zostanie poziom 70 o/o reniltat6w.
j) W trakcie realizacji zadania mog4 by6 dokonywane przesunigcia w zakresie poszczeg6lnych

pozycjikoszt6w dzia\aniaoraz pomigdzy dzialaniami. Zmiany powyZsze wymagaj4 aneksu do

umowy.
k) Podmioty, kt6re otrrymaj4 dotacj g na realizacjg zadania s4 zobligowane zamieszczal

w spos6b czytelny informacjg, i2 realizowany projekt jest dofinansowany z budLetu Gminy

Miejskiej Kolo. Informacjawraz z logotypem Gminy Miejskiej Kolo, powinna byi zawatta

w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materialach informacyjnych, promocyjnych

lub przez ustn4 informacjg kierowan4 do odbiorc6w w nastgpuj4cym brzmienit ,,Zadanie
zostalo/jest zrealizowane/realizowane dzigki dofinansowanit z bud2etu Gminy Miejskiej
Kolo. Logotyp dostgpny jest na stronie www.kolo.pl.

1) Oferent, realizujqc zadanie publiczne zobowiqzany jest do stosowania przepis6w prawa,

w szczeg6lno6ci Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161679 z dnia

27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony os6b frzycznych w zrvi4zkl z ptzetwarzaniem danych



osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L l19 z 04.05.2016 r.)

oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zal<restt ochrony danych

osobowych.
m) W przypadku planowania zlecania czgsci zadania innemu podmiotowi oferent powinien

uwzglgdni6 tak4 informacjg w sktadanej ofercie. Informacjg tg oferent wieszcza w planie

i harmonogramie dzialafiw kolumnie ,,zakres dzialaniarealizowany przezpodmiot niebqd4cy

stron4 umowy".
n) Przy realizacji zadafianie jest wymagana komplementarnoS6.

o) Obowi4zkiem ka2dej organizacji pozarzqdowej i podmiotu zr6wnanego realizuj4cego zadanie

publiczne finansowane ze Srodk6w dotacji jest zapewnienie dostgpnoSci osobom ze

izczeg6lnymi potrzebami. DostgpnoSd musi by6 zapewniona co najmniej w minimalnym
wymiarue o kt6rym mowa w art. 6 ustawy zdnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostgpno6ci

oiobom ze szczeg6lnymi potrzebami. Dotyczy to takile stron internetowych i aplikacji jakie

bgd4 wykorrystane do realizacji zadania, kt6re spelniaj4 wymagania okreSlone w ustawie z

d;nia 4 kwietnia 2019 r. o dostgpnoSci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

podmiot6w publicznych. W indywidualnym przypadku, je2eli organizacja lub podmiot

ir6wnany nie jest w stanie, w szczegllnoSci ze wzglgd6w technicznych lub prawnych,

zapewni6 dostgpnoSci osobie ze szczeg6lnymi potrzebami w zakresie, o kt6rym mowa w art. 6

urta*y o dostgpnoSci, podmiot ten jest obowi4zany zapewnil takiej osobie dostgp

alternatywny.
p) Srodki finansowe w ramach rcalizacji zadania publicznego mog4 byd ptzeznaczorre na

pokrycie wydatk6w zwi4zanychzzapewnianiem dostgpno6ci pr4r realizacji zleconych zadaft

r) Zadanra publiczne powinny byl zaprojektowane i realizowane pruez oferent6w w taki spos6b,

aby nie wykluczaty z uczestnictwa w nich os6b ze szczeg6lnymi potrzebami. Zapewnianie

dostgpnoSci przez Zleceniobiorcg ozrracza obowi4zek osi4gnigcia stanu faktycznego, w kt6rym

osoba ze szczeg6lrrymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, moile w nim uczestniczy6

na zasadzie r6wnoSci z innymi osobami. W ramach realizacji zadafi publicznych dopuszcza sig

tmieszczanie w kosztach realizacji dzialafi w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji

zadania pub I iczne go ko szt6w rw i1zany ch z zap ew niani em do stgpno $ ci.

s) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o zapewnianiu dostgpno6ci osobom ze

szczeg6lnymi potrzebami (Dz. lJ. z 2022 r. poz. 2240), w indywidualnym prrypadku, je2eli

oferent nie jest w stanie, w szczeg6lnoSci ze wzglgd6w technicznych lub prawnych, zapewni6

dostgpno$ci osobie ze szczeg6lnymi potrzebami w zakresie, o kt6rym mowa w art. 6 pkt 1 i 3

(minimalne wymagania w zakresie dostgpnoSci architektonicznej i informacyjno

komunikacyjnej),Oferent ten jest obowi4zany zapewni6 takiej osobie dostgp altematywny.

zadania w obszarze architektonicznvm. cvfrowvm. komunikacvino - informacvinvm oferent
powinien zawrze( w oSwiadczeniu. stanowiacvm zalacznik nr 2 do ogloszenia.

1.

IV. Termin skladania ofert.

Oferty naleiry sklada6 w zamknigtych kopertach w Punkcie Obslugi Mieszkarica Urzgdu

Miejskiego w Kole ul. Stary Rynek I (Ratusz), w terminie do dnia 22 \ftego 2023 r. do

godz. 15:30 lub drog4 pocztow4 (decyduje data i godzina wplywu oferly do Urzqdu). Oferfy

zlo2one lub dorgczone po tenninie nie bgdq brane pod uwag9 w konkursie.

Koperta powinna by6 opisana nastgpuj4co: ",nazwa i adres podmiotu wnioskuiacego

gj pl4i{, r, rod za i zad a nia o b i ete go ko nku rsem " or az,narvga zadtnia" .

W jednej kopercie naleiry zloLyc tylko jedn4 ofertg.

Oferta winna byt zloilonana fonnularzu, o kt6rym mowa w niniejszytn ogloszeniu.

,,

J.
4.



V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostan4 rozpatrzone w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.
2. Wraz z ofert4 realizacji zadania publicznego oferent sklada:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego Iub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaj4cych ofertg wsp6ln4

ni2 wynikaj 1cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru dokument

potwierdzaj4cy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w),

c) statut podmiotu skladaj4cego ofertg lub inny wlaSciwy akt wewngtrzny, statut organizacji nie

dotyczy parafii i innych ko(cielnych os6b prawnych nieposiadaj4cych statusu organizacji

po2ytku publicznego,
d) pelnomocnictwa i upowa2nienia do reprezentowania podmiotu,

finansowych i dokonywania rozliczef, w tym zakresie, jeSli dana

w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalno6ci podmiotu,

e) oSwiadczenie dot. zapewnienia dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi
(oSwiadczenie stanowi zalqczniknr 2 do ogloszenia otwartego konkursu ofert).

potrzebami

3. W przypadku zloLenia przez oferenta wigcej ni2 jednej oferty (w rarnach jednego obszaru)

nie wyrnaga sig zalqczenia do kaldej w/w dokument6w (z wyj4tkiem o6wiadczenia dot.

zapewnienia dostgpno5ci osobom ze szczegolnymi potrzebami) jednakze nalely wskazai,

w kt6rej z ofert znajdujq siE zal4czniki. Druk o5wiadczenia stanowi zal1cznik nr 1 do

ogloszenia konkursowego. Oswiadczenie powinno byd podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania podmiotu.
4. Kopie wymaganych zal4cznik6w, powinny by6 potwierdzone za zgodnolc z oryginalem (kaida

strona wraz z dat4 potwierdzenia) przez osobg uprawnion4 do reprezentowania podrniotu

wystgpuj4cego o dotacjg (czytelny podpis i piecz4tka lub imienna piecz4tka). Osoby

uprawnione niedysponuj 1ce piecz4tkami imiennymi winny podpisywa6 sig pelnym imieniem

i nazwi ski em z zaznaczefliem peln i onej funkcj i.

5. Do konkursu oferl rnog4 by6 skladane oferty, kt6rych terminy realizacji zadah mieszcz4 sig

w terminie okreSlonym w ogloszeniu konkursowym.
6. Burmistrz powoluje komisjg konkursow4, kt6ra dokona otwarcia ofeft, oceny formalnej oraz

oceny merytorycznej.
1. Ocena formalna obejmuje nastgpuj4ce elementy:

- terminowoi;C zhohenia oferty,
- prawidlowo6i opisu koperty.
- zlohenie oferty przezpodmiot uprawniony,
- prawidlowoS6 fonnularza oferty zgodnie ze wzorem okre6lonyn w Rozporz4dzeniu

Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po4rtku Publicznego z dnia24 paLdziernika 2018 r.

w sprawie wzor6w oferl i ramowych wzor6w um6w dotycz4cych realizacjt zadah

publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadart,

- kompletno6d wypelnienia wszystkich punkt6w formularza oferty,
- prawidtrowoS6 zloaonych podpis6w i pieczgci przez osoby upowaznione zgodnie ze

statutem lub innym dokumentem lub rejestrem okreslaj4cym spos6b skladania oSwiadczef

woli w imieniu organizacji,
- zgodnoSi przedstawionego terminu realizacji zadania z terminem wskazanym

w ogloszeniu,
- zgodnoS6 wnioskowanej kwoty dotacji z maksymalnymi wysoko6ciami kwot dotacji

(w ramach obszar6w) okreSlonymi w ogloszeniu konkursowym,
- kornpletno6dwymaganych zal4cznik6w,
- prawidtowoS6 potwierdzonych za zgodnoSi zalqcznik6w (oryginal

potwierdzenie zgodnoSci z oryginalem, podpis osoby upowaZnionej)'

8. W razie niespelnienia wymog6w fonnalnych oferent na wezwanie kornisji

braki w ofercie.
g, Oferty niespelniaj4ce warunk6w fonnalnych podlegaj4 odrzuceniu.

10. Nie ma mo2liwoSci wyrniany ofert.

zaci1gania zobowiqzait
osoba nie jest wskazana

dokumentu lub

moze uzupelni6



11. Oferty spelniaj4ce wymogi
wzglgdem merytorycznym.

12. Przy rozpatrywaniu ofert

formalne opiniowane bgdq przez Kornisjg Konkursowq pod

na realizacje poszczeg6lnych zadari bgd4 brane pod uwagg

nastgpuj4ce kryteria:
a) moZl iwo56 realizacji zadania publ icznego przez oferenta,

b) przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do

j ego zakresu rzeczow ego,
c) proponowana jako66 wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych oferent

bgdzie realizow aC zadania publiczne,

d) wysoko66 planowanego przez oferenta udzialu Srodk6w finansowych wlasnych lub

Srodk6w pochodz4cych z innych furodel na realizacje zadaniapublicznego,

e) planowany przez oferent wklad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy
i praca spoleczna czlonk6w,

0 ocena realizacji zadah publicznych w przypadku oferenta, kt6ry w latach poprzednich

realizowal zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnoSi i tenninowo{c oraz sposobu

rozliczenia Srodk6w otrzymanych na realizacj e zadah.

13. Wysoko 36 przyznanej dotacji moZe by6 nihsza niz wnioskowana w ofercie. W takim przypadku

oferentowi przysluguje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu tzeczowego i finansowego

zadania or az pr zedstawienia akt:ualizacji oferty.
14. Komisja konkursowa opiniuje oferty i proponuje kwoty dotacji rtaposzczeg6lne zadania.

15. Komisja przedklada propozycjg do zatwierdzenia Burmistrzowi.
16. Ostateczn4 decyzjg o przyznanit i wysokoSci dotacji podejmuje Burmistrz.

17. O wynikach konkursu Burmistrz informuje poprzez umieszczenie informacji na stronie

internetowej miasta www.kolo.pl, BIP oraz tablicy ogloszefl.

18. Konkurs ofert zostaje uniewazniony jeLeli:

a) nie zlohono ladnejoferty,
b) 2adnaze z\oaonych oferl nie spelnia wyrnog6w zawafich w ogloszeniu.

BURMIS/TXZ

xrrvr*o(4i*owski



Za\qczniknr I do ogloszenia konkursowego

Kolo, dnia

(pieczgd organizacji)

O5wiadczenie

Oswiadczarn , ze nizej wymienione dokumenty stanowi4ce zal4czniki do ogloszenia:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne

dokurnenty potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie os6b go reprezentuj4cych,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktradaj4cych ofertg wsp6lnq niL

wynikaj4cy z Krajowego Rejestru S4dowego lub innego wlaSciwego rejestru dokument

potwierdzajQcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w),

c) statut podmiotu skladaj4cego ofer"tg lub inny wlaSciwy akt wewngtrzny, statut organizacji nie

dotyczy parafii i innych ko5cielnych os6b prawnych nieposiadaj4cych statusu organizacji po2ytku

publicznego.

d) petnornocnictwa i upowaznienia do reprezentowania podrniotu, zaci1gania zobowi4zai

finansowych i dokonywania rozliczeh w tym zakresie, je6li dana osoba nie jest wskazana

w dokumencie stanowi4cym o podstawie dzialalno6ci podmiotu,

zna.idui+ sig w ofercie:

l. rodzaj zadania

2. nazwa wlasna zadania

(podpisy os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu)



Zalqczniknr 2

do ogloszenia o otwartym konkursie ofert

( pieczg6 organizacji) (data)

Oswiadczenie o spelnieniu wymagarfi sluiqcych zapewnieniu dostgpnoSci

osobom ze szczegfilnymi potrzebami

Przystgpuj4c do udziatu w konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego zleconego przez

Gming Miejsk4 Kolo w roku 2023 Kolo organizacjom pozarzqdovtym otaz podmiotom,

o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o poZytku publicznym i o wolontariacie oSwiadczamy,

Ze nasza organizacja przez okres realizacji zadania publicznego,bEdzie zapewniala warunki sluz4ce

zapewnieniu dostgpno6ci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami, zgodnie z ustaw4 z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostgpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U. 2022 po2.2240)'

Minimalne wymagania slu24ce zapewnieniu dostgpnoSci osobom ze szczegfilnymi potrzebami

zostaly okreSlone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca ?019 r. o zapewnianiu dostqpno5ci osobom

ze szczegfilnymi potrzeb ami.

( podpisy os6b upowainionych)


