
ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.1.2017
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz  Uchwały Nr XX/158/16 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 listopada 
2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i              
promocji zdrowia  w roku 2017 pn. „Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, 
niepełnosprawnymi,  samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i 
niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży   szkolnej, wypożyczanie sprzętu 
medycznego dla chorych w domu, prowadzenie  profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwo medyczne oraz 
świadczenie  czynności medycznych.” w trybie i na zasadach zawartych w załączniku  do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o których mowa w § l zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta                                       
i Gminy w Kolonowskiem, w BIP-ie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie oraz na stronie internetowej gminy 
www.kolonowskie.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

Id: DFBBA632-E3BA-4993-87F4-7058CA10B185. Podpisany Strona 1



Załącznik    
do Zarządzenia Nr Or.0050. 1.2017 

Burmistrza Kolonowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

 

 

OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO 

 

 
 

Burmistrz  Kolonowskiego 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2017 roku,  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 

I.  RODZAJ ZADANIA:   

 

„Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, 

samotnymi i starszymi, opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych                       

i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, 

wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji 

zdrowia, poradnictwo medyczne oraz świadczenie czynności medycznych.”, 

1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz     podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy. 

2. Warunki, które muszą spełniać podmioty, o których mowa w ust. 1: 

a) oferent musi posiadać możliwości kadrowe i organizacyjne oraz odpowiednie 

zaplecze      lokalowe i techniczne  na terenie  Gminy Kolonowskie, niezbędne do realizacji 

zadania, 

b) oferent będzie realizował zadanie na rzecz mieszkańców  Gminy Kolonowskie. 
 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

     PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA :      

  

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem 

wynosi 120.000 zł. 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:   

 

1. Gmina Kolonowskie przyznaje dotację celową na realizację zadania na podstawie oferty 

wyłonionej w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.  

2. Dotacja będzie przekazywana w terminach szczegółowo uzgodnionych przez 
strony     umowy. 

 

 

IV. TERMINY  I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:  

 

1.  Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku. 

2.  Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Kolonowskie, 
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3.  Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi      przepisami prawa. 
4. Zadanie należy realizować w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa 
liczba       uczestników. 

5.  Zakres i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie 
na      wykonanie zadania publicznego. 
 

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty,    wraz    z    wymaganymi    załącznikami,    należy    przesłać    lub    złożyć 
    w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 stycznia 2017r. w sekretariacie  Urzędu 
    Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Księdza Czerwionki 39, w zamkniętej kopercie 
    z dopiskiem „zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji   
zdrowia"   oraz  podaniem     pełnej nazwy oferenta. O zachowaniu terminu decyduje data 

wpływu oferty do Urzędu. 
2. Oferta  powinna   być  złożona   na  formularzu  zgodnym  załącznikiem Nr 1 do  

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. 

w sprawie  wzorów  ofert  i  ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji 

zadań  publicznych  oraz  wzorów  sprawozdań z wykonania  tego zadania (Dz. U. z 2016 r. , 

poz. 1300) oraz zawierać informacje, o których mowa w art. 14 ustawy o 

działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent. 
4. Formularz oferty dostępny jest w  Referacie Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta i 

Gminy     w  Kolonowskiem  ( p. nr 4) oraz w BIP-ie Urzędu Miasta i Gminy 

Kolonowskie.  

 

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU 

WYBORU        OFERTY: 

1.  Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Kolonowskiego zaopiniuje 
złożone  oferty.  Oferty  nie  spełniające warunków formalnych  (złożone 
po terminie, na innym formularzu  lub bez wymaganych załączników) nie będą 
rozpatrywane. 

2.  Złożenie   oferty   o   środki   finansowe   z   budżetu   Gminy   Kolonowskie  nie 

gwarantuje przyznania dotacji, jak również środków w wysokości, o którą 

występuje oferent. 

3.  Przy rozpatrywaniu ofert ocenie podlegać będą: 

 

 

1. możliwość realizacji zadania publicznego przez   oferenta  
(doświadczenie w   realizacji zadań o podobnym charakterze)          
Uwaga 
przy   ocenie   uwzględniona   zostanie   analiza   i   ocena   realizacji 
zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach 
poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę 
rzetelność i terminowość  oraz  sposób  rozliczenia   otrzymanych   na  
 ten   cel środków 

 

 

0 - 30  

punktów 

2. przedstawiona przez oferenta kalkulacja kosztów realizacji  
zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu  
rzeczowego zadania 
Uwaga 

 

0 - 30   

punktów 
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przy ocenie uwzględniony zostanie planowany przez oferenta udział    
w realizacji zadania środków własnych lub środków pochodzących       
z innych źródeł . 

3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,   
przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne  
(sposób realizacji zadania, rodzaj i ilość proponowanych świadczeń, 
potencjalna    ilość   osób   objętych   zadaniem,    posiadane    
zasoby kadrowe) 

0 - 20  

punktów 

4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym 
świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków  oferenta 
 

0 - 20 

punktów 

 

4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Burmistrz  Kolonowskiego. 
5. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 r. 

7.Informacja   o   wynikach   konkursu   zostanie  zamieszczona na stronie internetowej 

gminy     www.kolonowskie.pl, w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miasta   

i  Gminy     Kolonowskie  oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie   urzędu.   
  

 

VII.  INFORMACJA O  ZREALIZOWANYCH  W  ROKU  OGŁOSZENIA 

OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM, ZADANIACH 

PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI 

KOSZTACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI 

PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM  I   PODMIOTOM,  

O KTÓRYCH MOWA W ART.3  UST.3  USTAWY: 
     

    W roku 2016 na realizację zadania tego samego rodzaju przekazano 

organizacjom     pozarządowym   kwotę     117.000 zł. 
 

    W roku 2015 na realizację zadania tego samego rodzaju przekazano 

organizacjom     pozarządowym   kwotę     115.000 zł. 
 

 

 

  

 
 
w 
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