
ZARZĄDZENIE NR 117/0 /2020 
WÓJT A GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

Na podstawie arl. 30 usl. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 
zm .) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 20 19 r. poz. 688 ze zm .) zarządzam, co następuje: 

§ 1. I. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na rea li zację zadań publicznych w zakresie: 

I) wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Końskowola; 

2) rozwijania działań edukacyjnych poprzez integrację społeczeństwa z osobami niepelnosprawnymi; 

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spolecznym; 

5) wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

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

§ 2. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego określonych wart. 3 USI. 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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Za lącznik do zarządzenia Nr I 17/0 /2020 

Wójta Gminy Końskowola 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Końskowola oglasza II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy 
Końskowola w roku 2020. 

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

I. Zlecenie reali zacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparc ia wraz z udzieleniem dotacji 
na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu: 

- rozwijanie dzialań edukacyjnych poprzez i ntegrację spoleczeństwa z osobami niepelnosprawnymi; 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

- wypoczynek dzieci i mlodzieży; 

- wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

- wspieranie i upowszech nianie kultury fizycznej. 

2. Szczególowe informacje dotyczące powyższych zadań zawieraj ą poniższe tabelki. 

I. Nazwa zadania konkursowego. Rozwijanie dzialań edukacyjnych poprzez integrację spoleczeństwa 
z osobami nienelnosnrawnvmi z terenu 2miny Końskowola. 
2. Forma realizacii zadania : wsoarcie. 
3. Opis zadania: celem zadania jest rozwijanie dzialań edukacyjnych poprzez integrację spoleczeństwa z osobami 
niepelnosprawnymi mających na celu: 
- organizację zajęć edukacyj nych, 
- organizację spotkań integracyjnych, 
-. organizację wspólnych festynów oraz wycieczek krajoznawczych. 
Srodki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógl przeznaczyć na : 
- zapewnienie bazy lokalowej , 
- napoj e, wyżywienie, 

- zatrudnienie kadry opiekunów i instruktorów, 
- zakup materi a/ów do zajęć , 

- ubezpieczenie OC, 
- obslugę fin ansowo - księgową, 

- transDort. 
4. Srodki Drzeznaczone na realizacie zadania: 10 000,00 zł. 
5. Termin realizacii zadania: od dnia oodoisania um owy do 31 grudnia 2020 r. 
6. Mieisce realizacii zadania: teren Gminy Końskowola (w przypadku wyiazdu integracyinego teren Polski). 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udzial środków finansowych wlasnych lub środków finansowych z innych 
źróde l w wysokości nie mni ej niż 5% kosztów zadania (n ie dotyczy wkladu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczenia wolontariuszy). 

* 
2. Nazwa zadania konkursowego. 
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - aktywizacja i integracja seniorów w 

I !!minie Końskowola. 
2. Forma reali zacii zadani a: ,vsoarc ie. 
3.0pis zadania: Organizacja różnych form integracj i osób w wieku emerytalnym mających na celu : 
- organi zację zajęć rekreacyjno-usprawniających , 

- wym ianę wiedzy, infonllacji , doświadczeń , 

- organizację wspólnych wyjazdów krajoznawczych, 
- wspieranie idei samODOmOCY kol eżeńskiei. 
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Srodki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógl przeznaczyć na: 
- wynajem obiektów, 
- wynajem środków transportu, 
- napoje, wyżywienie, 

- zakup materialów, 
- zapewni en ie kadry instruk.'1orów, 
- ubezpieczenie OC, 
- obslugę finansowo - księgową. 

4. Srodki przeznaczone na realizację zadania: 12 000 zl. 
5. Termin realizacji zadani a: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. 
6. Miejsce realizac ji zadania: teren Gminy Końskowola (w przypadku wyjazdu krajoznawczego teren Polski) 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udzial środków finansowych wlasnych lub środków finansowych z innych 
źródeł w wysokośc i nie mniej ni ż 5% kosztów zadania (nie dotyczy wkladu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczenia wolontariuszy). 

* 
3. Nazwa zadania konkursowego. 
Zadanie z zakresu wypoczynek dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu 
~miny Końskowola. 

2. Forma realizacji zadania: wsparcie. 
3.0pis zadania: 
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i mlodzieży z terenu Gmi ny Końskowola. 
- Celem zadania jest zorganizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży wokresie wakacji letnich poprzez 
organizację różnych form wypoczynku realizowanego w celach rekreacyjnych, polączonego z poglębianiem 
wiedzy, rozwojem zainte resowań i uzdolnień. 
Adresatami zadania są dzieci i mlodzież zamieszkala na terenie gminy Końskowola. 

Środki fi nansowe przyznane na rea li zację zadani a oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
- wynajem środków transportu, 
- wyżywi enie, 

- noclegi, 
- ubezpieczenie OC, 
- wynagrodzen ie kadry instruktorów, wychowawców. 
- obsługę finansowo - ks i ęgową. 

4. Srodki przeznaczone na realizację zadania: 18000 zl. 
5. Termin rea li zacji zadania: od dnia podpisan ia umowy do 30 września 2020 r. 
6. Miejsce realizacji zadania: teren Polski. 
7. Oferent zobow iązany jest wykazać udz i ał środków fin ansowych własnych lub środków finansowych z innych 
źródeł w wysokości nie mniej niż 5% kosztów zadania (nie dotyczy wkladu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczeni a wolontariuszy). 

* 
4. Nazwa zadania konkursowego. Zadanie z zakresu wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego. 
2. Forma rea lizacji zadani a: wsparcie. 
3.0pis zadania: wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
Celem zadania jest wydanie publi kacji podsumowującej wyniki badań archeologicznych z okresu 
przeprowadzanych prac remontowych w kryptach Kościoła Farnego w Końskowoli. 
Adresatami zadan ia jest społeczność lokalna gminy. 
Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na: 
- skI ad i wydruk nakladu publikacji; 
4. Srodki przeznaczone na rea li zację zadania: 10 000 zł . 

5. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 3 I grudnia 2020 r. 
6. Miejsce realizacji zadania: Gmina KOlIskowola. 
7. Oferent zobowiązany jest wykazać udzial środków finansowych własnych lub środków finansowych z innych 
źródeł w wysokośc i nie mniej niż 5% kosztów zadani a (ni e dotyczy wkladu rzeczowego, osobowego w tym 
świadczenia wo lontariuszy). 
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* 
5. Nazwa zadania konkursowego. 
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja zajęć 
z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z placówek oświatowych Gminy Końskowola. 

2. Forma realizacji zadania: wspieranie. 

5.0pis zadania: Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci uczęszczających do szkół na 
t,erenie Gminy Końskowola. 
Srodki finansowe przeznaczone na realizację zadania oferent będz ie mógł przeznaczyć na: 
-zapewnienie kadry instruktorskiej - wynaarodzenie. 

4. Srodki przeznaczone na reali zacj ę zadania : 2 000 zł. 

5. Termin realizacji zadania: od I stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

6. Miejsce realizacji zadania: teren W o jewództwa Lubelskiego. 

7. Oferent zobowiązany jest wykazać udział środków finansowych własnych lub środków finansowych z 
innych źródeł w wysokości nie mniej niż 10% kosz tó w zadania (nie dotyczy wkładu rzeczowego, 
osobowego w tym świadczenia wolontariuszy). 

II. Zasady przyznawania dotacji. 

l. Postępowanie konkursowe odbywać s ię będzie z uwzgl ędnieniem zasad okreś l onych w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działałności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. O przyznani e dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organ izacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariaci e. 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie 
oferty na formularzu ofertowym, zgodnie ze wzorem okreś lonym w załączniku Nr l do Rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sp rawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2057). 

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie okreś lonym w ogłoszen iu o konkursie. 

5. Złożen ie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji, 

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

III. Terminy i warunki realizacji zadania. 

l. Zadanie powinno być realizowane w 2020 roku przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie 
możne nastąpić nie wcześniej niż w terminie określonym w umowIe a zakończenie nie później 
niż do 31 grudnia 2020 r. 

2. Warunki reali zacji zadania określone zostaną w umowie, której ramowy wzór zawarty 
jest w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

pubłicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 20 18 r. , poz. 2057). 

3. Zadanie winno być reali zowane z najwyższą starannośc i ą, zgodnie z zawartą umową 

oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa. 

4. W przypadku udzielenia dotacji o wsparcie reali zacj i zadania kwota wn ioskowanej dotacji nie może 

przekroczyć 95% kosztów całości zadania (5% wkładu własnego). 

5. W przypadku, gdy oferent ni e podlega wp isowi w Krajowym Rejestrze Sadowym do oferty należny dołączyć 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencj i, ewentualnie 
inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. 

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

IV. Termin składania ofert. 
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l. Oferty wraz z zalącznikami należy skladać w Sekretariacie Urzędu Gminy Końskowola 

przy ul. Pożowskiej 3a pokój nr 15 w nieprzekraczalnym tenninie do dnia 23 marca 2020 r. 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. 

l. Procedurę otwarcia i oceny ofert dokona Kom isja Konkursowa powolana przez Wójta Gminy 
na posiedzeniu zamkniętym bez udzialu oferentów w terminie 14 dni od uplywu terminu skladania ofert. 

2. Oferty spelniające wymogi formalne oceniane będą 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 okreś lone wart. 3 ust. 3 będą reali zować zadanie publiczne; 

4) udzial środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródel na reali zację zadania; 

5) wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i prace spoleczną czlonków; 

6) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organ izacji , które w latach poprzednich realizowały 
zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków. 

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

http: //ugkonskowola.bip.lubel skie.p l/ oraz na stronie internetowej Gminy Końskowola 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 Dlml kosztami, 
ze szczególnym uwzględnieniem wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom 
o których mowa wart. 3 ust. 3. 

Zadania publiczne KWOT A DOT ACJT KWOTA DOTACJI 
w 2018 roku w zł w 2019 roku w zł 

Działalność na rzecz osób w wieku 7000,00 la 000,00 
emerytalnym; 

Rozwijanie dzialań edukacyjnych poprzez 8000,00 9000,00 
integrację spoleczeństwa z osobami 

niepełnosprawnymi ; 

Wypoczynek dzieci i mlodzieŻ)' ; 18000,00 18000,00 
wspieranie kultury i sztuk i oraz wspieranie dóbr - -
kultury i dziedzictwa narodowego; 

Organizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej . - -

Końskowola, 2020.02.28 . 
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