
Zarządzenie Nr 110 /2022
Wójta Gminy Komarów-Osada
z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada,
w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy
Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Niepublicznego
Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start” w Tomaszowie Lubelskim w celu realizowania

obowiązkuszkolnego oraz w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2021 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 5 ust.l ust. 2 pkt I art. 13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r.
poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2023 (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 r., poz. 5287) - zarządzam, co następuje:

I . Przyjmuje się zasady przeprowadzeniaotwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023
następujących zadań:

upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie

zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa
sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach międzyklubowych poza gminą,
organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz

mieszkańców gminy o charakterze lokalnym, utrzymanie boiska,
wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych

o zasięgu ponad gminnym,
wspieranie rozwojusportu i rekreacji dorosłych mieszkańców gminy
zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie

przewozu do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start”

w Tomaszowie Lubelskim, w celu realizowania obowiązkuszkolnego
organizacja czasu osobom w wieku emerytalnym
aktywizację osób w wieku emerytalnym.

2. Konkurs ofert jest ogłaszany przez Wójta Gminy Komarów-Osada w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Komarowie-Osadzie.
3. Łącznaplanowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

wynosi 51.500,00 zł. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie



Gminy Komarów-Osada 15.000,00 złotych, na realizację zadania w zakresie działań
na rzecz osób w wieku emerytalnym wynosi 20.000,00 zł., na realizację zadania z zakresu
oświaty i wychowania — dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Komarów-
Osada do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry start” w Tomaszowie
Lubelskim oraz zapewnienie opieki w czasie transportu wynosi 16.500,00 zł.
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Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

l.

2.

3.

organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej,
organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie kultury i aktywizacji
społecznej,
organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie nauki, szkolnictwa

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
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Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem
określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w sekretariacie Urzędu Gminy
Komarów-Osada, pokój numer 6 w godzinach pracy urzędu bądź pocztą na adres Urzędu
Gminy Komarów-Osada.
Termin składania ofert upływaz dniem 21 grudnia 2022 roku (liczy się data wpływu).

Warunkiem rozpatrzenia oferty o dotację jest w szczególności:
l) zamieszczenie w formularzu oferty wymaganych informacji,
2) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji

lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej

przez niego działalności (wypis z KRS samodzielnie pobrany),

3) oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego wraz ze wskazaniem jego numeru,
4) aktualny statut.
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l. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

ocenęzgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób,

przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

ocenęprzedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relację

do zakresu rzeczowego zadania,

zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych

źródeł na realizację zadania,

analizę i ocenęrealizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc
pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
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wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
2. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletnie co do wymaganego zestawu
dokumentów lub informacji nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Złożenie

oferty o dofinansowanie nie jest równoznacznez przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej
dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
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l. Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy
Komarów-Osada w terminie późniejszym.
2. Komisja konkursowa w terminie do dnia 28 grudnia 2022 roku przedstawi Wójtowi Gminy

propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty.
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Wyniki konkursu ofert oraz warunki realizacji zadania zostaną podane do publicznej
wiadomości w terminie do dnia 29 grudnia 2022 roku.

zarządzenia powierza się KierownikowiWykonanie
Nieruchomościami, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wiesłaž q
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Referatu Gospodarki


