Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Bogusław Sobejko
dnia 26 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
WÓJTA GMINY LEŻAJSK
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Korczowiskach w 2019 r. "
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.1) ) i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych pn.: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w 2019 r."
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczone zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy.
§ 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komórce Organizacyjnej Wieloosobowe stanowisko ds. oświaty.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Krzysztof Sobejko

1) Zm.
2) Zm.

650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37
1000, 1349, 1432 i 2500
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Załącznik do zarządzenia Nr 23/2019
Wójta Gminy Leżajsk
z dnia 26 lutego 2019 r.
Wójt Gminy Leżajsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Korczowiskach w 2019 r.
Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 pkt. 7 i 14 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.
zm.).
Rozdział 1.
Rodzaj zadania
Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na realizacji zadania publicznego
– Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Korczowiskach w 2019 r.
Rozdział 2.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadnia
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 25 000,00 zł.
Rozdział 3.
Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta
zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
2. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.). Dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
4. W przypadku wyboru ofert, zlecenie zadania nastąpi w trybie:
a) wsparcia zadania,
b) powierzenia wykonania zadania.
Rozdział 4.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Warunki realizacji zadania:
a) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk z miejsca zamieszkania dziecka (Brzóza Królewska)
do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach i z powrotem do miejsca
zamieszkania. Niepełnosprawni uczniowie dowożeni będą od poniedziałku do piątku każdego dnia tygodnia
z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii.
b) dowóz dzieci musi odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych
(wózków inwalidzkich),
c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
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W roku 2019 planuje się dowóz jednego dziecka.
Rozdział 5.
Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37–300 Leżajsk,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 10.00 z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego – "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Ośrodka
Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w 2019 r." oraz adresem zwrotnym oferenta.
2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1300).
3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) umowę partnerską w przypadku wystąpienia partnera w wykonaniu zadania,
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do
działania w imieniu oferenta.
Rozdział 6.
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 10.30.
2. Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
3. Oferta winna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

wymienionych

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego
oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych
źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działające
wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna musi wskazać:
1) jakie działania w ramach realizacji tego zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
2) sposób reprezentacji organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wobec organu
administracji publicznej.
5. Umowę zawartą pomiędzy organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy
o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Organizacje
pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność
solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1. ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
6. Złożone oferty będą przedmiotem oceny formalnej a następnie oceny merytorycznej przeprowadzonej przez
Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Leżajsk.
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7. Komisja Konkursowa działać będzie w sposób określony w regulaminie prac komisji zgodnie
z zarządzeniem nr 55/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej
do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Leżajsk.
8. W ocenie formalnej bierze się pod uwagę:
a) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w otwartym konkursie ofert,
b) czy oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,
c) czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze ofert,
d) czy w złożonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy oraz rzeczowy zadania,
e) czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji,
f) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.
9. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał
możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową, ale
tylko na etapie oceny formalnej ofert.
10. Oferta, która nie spełnia warunków formalnych oraz oferta, która nie została uzupełniona w wyznaczonym
przez Komisję terminie podlega odrzuceniu.
11. Oferty, które nie zostaną odrzucone pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej.
12. W ocenie merytorycznej bierze się pod uwagę:
a) opis i uzasadnienie potrzeb oraz celów zadania,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania,
c) zakładane rezultaty zadania,
d) w przypadku wnioskowania o wsparcie zadania uwzględnia się planowany udział środków finansowych
własnych oraz środków finansowych pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany przez organizację wkład rzeczowy i osobowy,
f) dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju.
13. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji
biorący udział w jej posiedzeniach.
14. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Leżajsk w drodze zarządzenia po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna.
15. O wynikach otwartego konkursu ofert podmioty składające ofertę zostaną powiadomieni indywidualnie,
niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
16. Wyniki konkursu opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy
Leżajsk oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk.
17. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
18. Dodatkowych informacji na temat ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych można
uzyskać w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy Leżajsk lub pod numerem tel. 17 240 62 47.
Rozdział 7.
Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań
publicznych tego samego rodzaju
W roku 2018 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę
24 000,00 zł.
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