
ZARZĄDZENIE NR 25/0/2019 
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. 
z późno zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j. z późno zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. l. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: 

1) wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kotlskowola, 

2) rozwijania działa{l edukacyjnych poprzez integrację społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi, 

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2. Treść ogłoszenia II otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego określonych wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 25/0/2019 

Wójta Gminy Końskowola 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

OGł.JOSZENIE 

Wójt Gminy Końskowola ogłasza II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy 
Końskowola w roku 2019. 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 

l. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie realizacji zadań z zakresu: 

- rozwijanie działań edukacyjnych poprzez integrację społeczetlstwa z osobami niepelnosprawnymi, 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

- wypoczynek dzieci i młodzieży, 

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zadaIl zawierają poniższe tabelki. 
r-------------------------------.------.. -- ------.- .. ---------.-------.. -------------, 

1. Nazwa zadania konkursowego. 
Rozwijanie działań edulmcyjnych poprzez integrację społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi z terenu 

_~~i_!!y Końsko~ola. _______ .. __ . __ . _________ .. _ .. ___ .. __ ._ ... _ . ____ ._. ___ .. __ . _ .. ___ ... ___ ._._ .. ____ .. _. 
2. FOl'ma re.,alizacji zadani~: wSl'ar<::i..e~ _____________________ . __ ._u___ --------.-------------1 

3. Opis zadania: celem zadania jest rozwijanie działaIl edukacyjnych poprzez integrację społeczeIlstwa z osobami 
niepełnosprawnymi mających na celu: 
- organizację zajęć edukacyjnych, 
- organizację spotkaIl integracyjnych, 
- organizację wspólnych festynów oraz wycieczek krajoznawczych. 
Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
- zapewnienie bazy lokalowej, 
- napoje, wyżywienie, 
- zatrudnienie kadry opiekunów i instruktorów, 
- zakup materiałów do zajęć, 
- ubezpieczenie OC, 
- obsługę finansowo - księgową, 

- transport. _ _ __ .. ___ _ 
4. Środki przeznaczone na reali~~1't.. zadania: 9..Q00,00 zł..: __ _ 
5. Termin realizacji zadania: od dnia .p0s!.Pl~~!!.~a um_2~~y..J:!~_~1_gl:..ydl~ia 2..Q_12_r. ___________________ --l 

.§.:_ Miejsce realizacji zadania.: teren Gminrl~_2.!lsl~~.()laJ.~.PE~Yl'.'.l_<jl\~I_wyj~~sI_L~_in~_<?gE'.l~yj!!.~go teren Polski). 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków finansowych z innych 
źródeł w wysokości nie mniej niż 5% kosztów zadania (nie dotyczy wkładu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczenia wolontariuszy). 

* 
-- ------_._-_ .. __ ._---. __ ..• _---_._---_._----------------------, 

l. Nazwa zadania konkursowego. 
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - aktywizacja i integracja seniorów 
~g!!!inie Końsk0'Y...Q!~ ________ .... _. ____ ..... ____ .. _ .. _._. _._ .. _____ ..... ___ ... _._ _ .. --.--.--... --.---.------------1 

__ ~_:..f9IJBl!_rea!l~~ i z'.l..<j_'!!!i~ __ ~?l'.(lr<::.~~. ____ ___ ..... ____ .. _ 
3.0pis zadania: Organizacja różnych form integracji osób w wieku emerytalnym mających na celu: 
- organizację zajęć rekreacyjno-usprawniających, 

_-_. ~y~~i~!~9_\v. i e~~y, __ in f2.!!l2,!<::jj..!...92.~~!(l_<j~~~_tj,-_ 
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-------------_._-----------_._-------------_ .. _---_ .. ------------_ .. _---_._---------------
- organizację wspólnych wyjazdów krąjoznawczych, 
- wspieranie idei samopomocy koleżet1skiej. 
Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
- wynajem obiektów, 
- wynajem środków transportu, 
- napoje, wyżywienie. 
- zakup materiałów, 
- zapewnienie kadry instruktorów, 
- ubezpieczenie OC, 
- obsługę finansowo - księ~ ____ . ___ ._. ____ ._. __________ . _________ u. ______ • ________ • 

4. Środki rzeznaczone na realizaci2 za~ni~:J.9 OOO_zł_. __ _ 
5. Termin realizac'j zadania: od dnia 2Q~isania umowy_ do __ 1Lg~~~nia 2019r. 
6. Miejsce realizacji zadania: teren GminyJ~2!t...?)s.2.~21_~_t~.P!~)'P~.cl-'~1l wyj~~c:I_ll~raJ2~!~~~~~_~g9_!~ren ..E.o_l_s_k...L.i) ___ 1 

7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych wlasnych lub środków finansowych z innych 
źródeł w wysokości nie mniej niż 5% kosztów zadania (nic dotyczy wldadu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczenia wolontariuszy). . __ . __ ._ .. ___ . ______ . __ . __ . __ . ___ .. _ ... _. ____ ._ .. _. __ . ___ . _____ .. ___ ._. __ ._. ___ ._. __ ._ .. _. ___ ._ ................ ___ . ________ J 

* 
....... _----_._ .. _-_._-----------------, 

l. Nazwa zadania konkursowego. 
Zadanie z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu 
_gminLKońskowola. ______ ._ .. ______ ._ ... _____ . ____________ . __ ._ .. _______ .. _._ .... ____ ._ .-.-.-----.--.------.. -----.---.-----... -.---.----------1 

2. Forma realizacji zadania: WSp~l~~}e. ____________ .___ ________ _n __ 
H 

_________________ •• __ __ 

3.0pis zadania: 
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kot1skowola. 
- Celem zadania jest zorganizowanie wolnego czasu dzieci i mlodzieży wokresie wakacji letnich poprzez 
organizację różnych form wypoczynku realizowanego w celach rekreacyjnych, połączonego z pogłębianiem 
wiedzy, rozwojem zainteresowal1 i uzdolnień. 
Adresatami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy Końskowola. 
Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
- wynajem środków transportu, 
- wyżywienie, 

1- noclegi, 
- ubezpieczenie OC, 
- wynagrodzenie kadry instruktorów, wychowawców . 

. -=_.2 ~slllgs:J!-nil-nS-2.wo--=-ks Lęg2~~±:.. _____ .. __ .._._ 
4 .. §.!:...()~l~ipg~znaczone na re'!liza~ję_~~ania:.! 8.000 zł. 
.5 .. Termin realizacjlEldanl~_0?_cLcl!~!il.22.9P~~~1}il_llJ.l~_2..~Y_s!9..l_Q_~r?~ś~'!i~_~QJ9r. _________ . _________________ __j 

. 6. Mie jsce realizac~51dan.@.~_J~~~~_f2!~.1~L ____ .. __ .. _____ ._. ___ . ___ . __________ .... _ .. _______________ . __ -----------------1 

7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków finansowych z innych 
źródeł w wysokości nie mniej niż 5% kosztów zadania (nic dotyczy wkładu rzeczowego, osobowego w tym 

__ ~wiadczenia wolontari uszy~ _____ ._. _____________ . ____ ... ___ .. __ . ___ .. _._ .. __ .. ______________ . __ . ______ ...... _________________ _ 

* 

I ia~:::a ~a~:~~:::n~~:~~~:!~ia la n ia u=~ :c-~::~-i~-I~-i;at:I~::~ S;()lc:n;=-~~rga~~i~a c ja i rozwij a nic 
I 

różnych form zainteresować wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Końskowola będ~lcych alternatywą 
wobec uzależnień. 

- --_._--~---~--~------_. __ .. _--~_.,-,._- ._._-~ .... _---_.~--- _.- .~----~--------"--- ------ --- -'---"'--

l...:.. F 01."ma real iZ?~_L~_ą_cl..'!.~L(;l:~...P~!:.c}~~ ____ . _________________ _ 
3.0pis zadania: 
Celem zadania jest zorganizowanie cyklu zajyć - warsztatów, kursów, szkoletl lub organizacja aktywnych form 
spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy KOt1skowola które będą alternatywą wobec 
uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychotropowych. 
Adresatami zadania są dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy KOllskowola. 
Środki finansowe przyznane na realizacjy zadania oferent bydzie mógł przeznaczyć na: 
- zapewnienie bazy lokalowej, 
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- środki transpOliu 
- zatrudnienie kadry instruktorów, 
- materiały i pomoce do zajęć, 
=-~_bsł_~g~Jl~a~?ow~~i_.~g.2~_ą:_____ _ ____ . ___ ._._ .. __ ___o ___ ____ . ________________ . 

_ 4. Środki2rzeznacz~ne na rea.!1~~Ję __ 3':~_g_?J!.i?.:.._~~Qg9 .. ~ł ._ .... ___ .. _ ... ___ . __________ .__ . ____ . ________ _ 
_ ~_:]'er!!lll!..realiza~ji zadania~_9...9._.d}:!5~.P2.gpisania Ul})()~~):'q() _3J.grudnia 29 191'. .. _._._w ___ . _________ _ 

6. Miejsce realizacji za~~nia: 9J~ina_KOll~2~21?_:. _______ .. ____ . __ . ____ . ______ .. _ ... w_. __ _ .. ___ .. ____ . __________ . ___ _ 

l
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków fi.m .. ansowycl.1 WłaSny. ch lub śr.odków. finansowych z innych 
źródeł w wysokości nie mniej niż 50/0 kosztów zadania (nie dotyczy wkładu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczenia wolontariusz):'). .. ._. ___ .. ________ w.__ • _ _ ww _____ _ 

II. Zasady przyznawania dotacji. 

l. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 l'. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie 
ofeliy na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 l'. W sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów 
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdal1 z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1300). 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. 

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacj i. 

6. Decyzję o wyborze oferty i wysokości udzielonej dotacji podejmie Wójt Gminy KOl1skowola w oparciu 
o opinię Komisji Konkursowej. 

III. Terminy i warunki realizacji zadania. 

l. Zadanie powinno być realizowane w 2019 roku przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie 
możne nastąpić nie wcześniej niż w terminie określonym w umowie a zakol1czenie nie później niż do 31 grudnia 
2019 l'. 

2. Warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie, której ramowy wzór zawarty jest w załączniku 
Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny. Pracy i Polityki Spo1ccznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadal1 publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadaIl (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). 

3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi 
standardami i przepisami prawa. 

4. W przypadku udzielenia dotacji o wsparcie realizacji zadania kwota wnioskowanej dotacji nie może 
przekroczyć 95% kosztów całości zadania (5% wkładu własnego). 

5. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sadowym do oferty należny dołączyć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie 
inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. 

6. Zadanie zgłoszone do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta. 

IV, Termin składania ofert. 

l. Oferty wraz z zalącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy KOl1skowola przy ul. Pożowskiej 
3a pokój nr 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 l'. do godz. 15 :00. 

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, 
nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie. 

v. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert. 
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l. Procedurę otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na posiedzeniu 
zamkniętym bez udziału oferentów w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane bydą w oparciu o następujące kryteria: 

l) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione 
wart. 3 ust.3; 

2) ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 

3) ocenę proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale, których organizacja 
pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 bydą realizować zadanie publiczne; 

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacjy zadania; 

5) wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków; 

6) ocenę realizacji zleconych zada11 publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały 
zadania publiczne, biorąc pod uwagy rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków. 

3. Ogłoszenie wyników rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Końskowola, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Końskowola 

http://ugkonskowola.bip.lubelskie.pl/ oraz na stronic internetowej Gminy KOJlskowola http://konskowola.info.pl/ . 

VI. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w 
roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządo'V\'Jm i podmiotom o których 
mowa wart. 3 ust. 3. 
----------------------- ---------_._---------_._-_._---------- .. _-_.-._-------------------, 

Zadania publiczne KWOTA DOTACJI KWOTA DOTACJI 
w 2018 roku w zł 

f---------------------------- -----.-----------------
Działalność na rzecz osób w wieku 

_________ .!!l1erygtlny.!~~ _____________ . ________ . ____ ._ 
Rozwijanie działań edukacyjnych poprzez 

integrację społeczeństwa z osobami 

__ ~ i epeL~~(l~~!"!Y!~~L_________ __ _ 
___ ~poczynek dziecLLlllł~~!5:~Y. _____ _ 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
'---_______ społecznym _ 

K0l1skowola, 2019.02.27. 
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7000,00 

8 000,00 

18000,00 
20000,00 

w 2019 roku w zł 

0,00 

0,00 

0,00_ 
0,00 

- _._--_. __ ._ .. _--_._----------' 
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