
ZARZĄDZENIE NR 15.2015
woJTA

GMINY GORAJ
z dnia 30 st_vcznia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwańego konkursu dla jednostek niebędących
jednostkami sektora finansow publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku oraz dla podmiotów wymienionych w ań. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.
z 2014 r. poz. 1118 zpoźn. zm.} na realizację zadania zzakresu działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 u§tawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.IJ. z2013 r, paz. 594 zpoźn. zm.), ań. 13 ustawy o działalności
ploĄ{ku pubłicznego i o rł,olontariacie z dnia 24 krł,ietnia 2003 r, (Dz {,-t. zż014 r ,

poz, 1 1 18 z poźn. zm") orazUchwały Nr III/1 1/14 Rady Gminy Goraj z dnia 30 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programll wspołpracy Gminy Goraj z
organizacjami pozarządorvymi oraz podmiotami, o których mowa rv art 3 ust. 3 ustaw!,o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok (Dz.Urz. Woj.Lub.poz.
ż55). zarządzam co następuie:

§ t.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz

a sób ni epełno spralvn,veh
2. Treśc ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi zńącznik

do niniej sz ego Zar ządzenia,
_] Otrł,artv kottkurs o!brr_ osłoszonv hedzie.-J "*""--,

- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu Gminy,
- rr sicdzibie Urzedu Glninv ni tabl!cv os!ns;.cl,i

§2

Wykonanie Zarądeenia powieream Sekretarzos.i Gminy Garaj.

§3

Zarządzsńe wchodzi w zycie z dniem w,odanra.

8"
Antoni Łukasik



Zdącznik do Zarządzenia Nr 1.201§5
tłlri$a Gminy GoĘ
l dnia 30 §ycEnia 20r§ r.

oGŁo§zENlE o KoNKURslE

Działając na padstawie art. 11 ust. 2 i ań. 13 ustatvy z dnia 24 kwietnia 2§03 roku o
działalności pożytku publicznego i o \il,olontariacie ( tekst jednolity Dz.U. z 2a14 r.,
poz. 1118 z późn- zm. }

wÓ;r Gx|ruy eonn"l

ogłasza otwarty konkurs ofeń dla jednostek niebędących jednostkami sektora
finansów publicenych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dla podmiotów
vrrymienionych w art. 3 ust. 3 u§tawy z dnia 24 lłrietnia 20O3 r. o działalngści pozSku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity tekst jednolity Dz.U. z 2a14 r., poz.
1118 zpóźn. zm. ) na realizację zadania z zakre§u dżałalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2015 r. Zlecenie zadania w polvyzszym zakresie nastąpi w
formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizaĘę zadania,

Gel zadania;
Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpiecznego transportu oraz opieki w
czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy GoĘ do Ośrodka
Rehabilitaqji i Terapii w Biłgoraju i działania na rzecz osób niepełnosprawnych w
celu umożl iwienia uczniom niepełnosprawnym realizacji obowiąku szkolnego.

1" RoDzAJ ZADAN|A

zadanie realizowane z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Przednriotem ohłlańego konkursu ofęrt iest powierzenie realizacji
zadania w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy
GoĘ do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w BiłgoĘu i działania na lzeez
osób niepelnosprawnych w cetu umgżliwienia uezniom niepełnosprawnym
realizacji obowiązku szkolnego w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 31"{2.201§ roku.

2. WYSOKOŚC ŚRgDKOW PUBL|CZNYCH PRZEZNACZONYCH NA
REAL|ZACłĘ ZĄPA§.!A;

14 0{Xt,0O zł (słovłnie: cztemaście Ęsięcy złotychi}.

3. ZA§ADY PĘYZNAWANIA DoTAcJl
1}Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają
przepisy ustawy z dnia 24 lai{ietnia 2S03 roku o działalności pozytku publicznego i

o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z2O14 r., poz. 1118 z późn.zm. ) oraz ustawa
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z2O13
r. poz. 885 z późn, zm.),



2) Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadan o ktorych mowa w
ogłoszeniu konkursowym,
.3) Oferty rnogą składać ol,ganizacje po7arządowe i inne pcdmioty wymienicne w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pozytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity tekst jednolity Dz,U. z2014 r., poz, 1118 z poźn. zm )
prolvadzące działalnośc pozytku puŁrlicznego w zakresie pov-vyzej ttrymienionego
zadania"
4) Złozenie ofeńy nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5) Zło=enie ofeńy nie gwarantuje przyznania śr"odków w wysokcści określonej przez
składającego ofeńę.
6} Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej najkorzystniejszej oferty i

zawańej w farmle pisemnej umowy z obowiązkiem rozliczenia się z pl,zyznanej
dotacji po realizacji zadania. Szczegołowe i ostateczne warunki realizacji i

finansowania zadania zostaną uregulowane w umowie. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna ofeńa.

4. TERMINY l WARUNK! REALlzAcJl ZADANIA

Termin realizacji zadania. gd dnia pcdpisania urnowy do dnia 31 12.2015 roku
Warunki realizacji zadania:

1) r-ealizacaa zadania musi nastąpić w terminie cd dnia podpisania umc\Ą/y do dnia
31 grudnia 2015 roku,.
2) zadanie winno byc realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami
umowy araz z obowiązującyrni standardami i przepisami rłl zakresie opisanym w
ofercie,
3i dowoz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Goraj z miejsca zamleszkania

dzieci do Ośrcdka Rehabilitac;i iTerapii w Biłgoraju i z powrotem,
Ą) dowoz dzieci odbywać się moze środkiem transportu przystosowanym do

przewozu osob niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
5) w ckresie cd dnia podpisania umcwy do dnia 31.12. 2015 rcku planuje się

dowoz 4 dzieci,
6) w trakcie realizacji zadania w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego

7\Nri.lp. ęie ęzr:zennlna r!\A/aa!F n,ą,
-,.' -----i,-",-1. -"-i3T "-,

a) realizowanie zadań zgodnie zzapisami oferty i zawartą umową,
b) wykorzystanie kwoty dotacji zgodnie z przeznaczeniem.
7) rv czasle prze\"Jc7u dziec! pcdmict ;,ealizujący zadanie jest zobcwiązany do
zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi,

5. TERM|N l MlEJscE SKŁADANIA oFERT

1} Kornptetne ofeńy dotyczące realizaeji zadań należy składać w Urzędeie
Gminy Goraj, ul, Bednarska 1, pokój Nr 2 (Sekretariat Urzędu Gminy) w terminie
do dnia 23 lutego 2015 roku do godz. 10.00 (obowiązuje data wplywu do
Urzędu Gminy}, w zarnkniętych kopeńach z opisen,l na kopercie: Wójt Gmi*y
Goraj ,,Otwańy konkurs ofert na zadanie dowóz dzieci niepełnosprawnych w
2015 roku.".



2) ofeńa powinna zawierać w szczególności informacje określone w ań. 14 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U, z 2010 r Nr 234, pcz. 1536 z późn. zm.i oraz dokumenty wynikająee z druku
wzoru ofeńy,
3)Ofeńę nalezy złożyć na formularzu zawańym w załągzniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki S@ecnej z dnia 15 grudnia 2010 r. w
sprawie wzoru ofeńy realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. z2ł11 r. Nr6, poz.25},
4) druki można pobrać w Urzędzie Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, pokoj Nr 2
(Sekretariat} w dni pracy Urzędu w godzinach od 8.0O do 15.00 ałaz ze strony
Biuletynu lnfarmaeji Publicznej pad adresem uggoĘ. bip. lubełskie.pl

6. TERiłlN. TRYB ! KRYTER|A §To§oWANE PRZY DoKoNYWANlp
tł{YBoRu OFERT.

1) Publiczne otwarcie ofeń, sprawdzenie i wstępna kwalifikacja
p&eprowadzona Ędzie pnzez komisię konkursową potlvołaną prz€z Wójta
Gminy Gorai w dniu 23lutego 201§ reku o godzinie t0.30 w pokoju Nr 15 t§ąla
narad Urzędu Gminy GoĘ, ul. Bednarska 1}.

2} Termin dokonania uryberu oferty ustala się do dnia 25lutego 2015 roku-

3} Nie będą rozpatrywane ofeĄt:
a} złozone po wyznaczonym terminie,
b} niekompletne lub §ędnie wypełnione, jeżeli nie zostały poprawione lub
uzupełnione w terminie,
c} złozone na drukach innyctt niz wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
d) złozone prz§z podmiot nieuprawniony,
4| Przy rozpatrywaniu ofeń zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria

ceny ofert:
al możliwośeizrealizowania zadania przez podmiot skłdający ofertę,
bl ocena kalkulacji kosżów zadania w gdniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania przedstawiona w ofercie,
d proponov/ana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób

real izujących zadanie,
dl przy wniosku o wsparcie zadania - planowany pfzezoferenta udział

środków finansowych własnych lub środków finansouych
pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

el planowany wkład rżeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia
wglgntariuszy i praę społeazną azłgnkóly,

tl sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach
poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz
spasobu rozliczenia otrzymanych na ten eel śradków,

gl spełnieniemerytorycznychwarunków realizacjizadaniawynikających
ze \łżoru ofeńy i o$oszenia o konkursie.

5} Decyzję § wyboxe efeńy i udzieleniu dotacji psdejmuje Wóit Gmirry pa
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.



7.

1) W 2015 roku Gmina Goraj na realizację zadania dowozu dzieci
niepełnosprawnych do Ośrdka Rehabilitacji i Terapii w BiłgoĘu
przeznacryła l*rotę 14 OOO,$ zł

2\ W rokll zaA r. Gmina Goraj na realizaeję zadania dowozu dzieci
niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w BiłgoĘu
praeznaczyła kwotę 14 461,2a zł

8. lnformacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie BlP:
uggoĘ.bip.lubelskie.pl, stronie internetowej goraj.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Gora!.

POPRZEDN|M ZADANIACH PUBLIGZNYCH TEGO SAMEGO RODZA,JU:


