ZARZĄDZENIE Nr 3/2018
WÓJTA GMINY ORŁY
z dnia 8 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Orły
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. póz. 1875 z późn. zm.), oraz art.5 ust.4 i art.13 ust.1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2016 r. póz. 1817 z późn. zm.). oraz Uchwały Nr LI/239/2017 Rady Gminy
Orły z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu
Współpracy Gminy Orły z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok".
zarządzam co następuje:

§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania w zakresie
oświaty i wychowania pn. „Zapewnienie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych
do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Jarosławiu".
§2

Treść ogłoszenia konkursu ofert, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Orły.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia nr 3/2018
Wójta Gminy Orły
z dnia 8 stycznia 2018r.

GMINA ORŁY
Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2018 roku
o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Orły w dziedzinie oświaty
i wychowania.
NAZWA ZADAŃ l A:

„Zapewnienie dowozu i opieki dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Jarosławiu".

§1
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych
Gminy Orły w dziedzinie oświaty i wychowania.

§2
1. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w okresie od l stycznia do
31 grudnia 2018 roku.
2. Zadanie polegać będzie na dowozie ucznia niepełnosprawnego w dni nauki szkolnej
z miejscowości Ciemięrzowice do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło" w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, 37-500
Jarosław.

§3
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
3} stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§4
Na oferty wyłonione w konkursie i realizowane w terminie określonym w §2 ust.l, Wójt Gminy
Orły przeznacza kwotę - 10 740,-zł

§5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U.
póz. 1300) w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, w Biurze Obsługi
Mieszkańca.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem nazwy zadania i nazwą
organizacji, która składa ofertę.
3. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29 stycznia 2018r. godz. 15.00.

§6
Komisja Konkursowa będzie rozpatrywać oferty w następującym trybie:
1) otwarcie ofert- sporządzenie zbiorczego zestawienia złożonych ofert,
2) ocena ofert pod względem formalnym,
3) odrzucenie ofert, które nie spełniają wymogów formalnych zgodnie z kartą oceny
formalnej,
4) zapoznanie się z treścią złożonych ofert,
5) ocena ofert w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny merytorycznej oferty,
6) ustalenie ocen końcowych ofert poprzez wyliczenie średnich arytmetycznych,
obliczonych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z ocen łącznych
wystawionych osobno każdej ofercie przez osoby oceniające,
7) uporządkowanie ofert według uzyskanych ocen końcowych- od najwyższej
do najniższej,
8) sporządzenie przez komisję protokołu zwięźle opisującego przebieg jej prac i wyniki
konkursu ze wskazaniem oferty rekomendowanej do przyznania środków dotacji
i przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§7
1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty racjonalne, efektywnie i merytorycznie
uzasadnione, które zostały zawarte w kosztorysie załączonym do oferty.
2. Z dotacji mogą być pokryte koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy, jednakże
nie wcześniej niż od dnia l stycznia 2018r., związane z realizacją zadania.
3. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
1) poniesione na przygotowanie oferty,
2) z tytułu opłat i kar umownych.

§8
1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Orły.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Orły po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej.

3. Po podjęciu decyzji zostanie wydane Zarządzenie Wójta Gminy Orły i podane
do publicznej wiadomości.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

§9

1. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Orły,
a podmiotem składającym ofertę.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia
dotacji.

§10
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy w Orłach
Pani Małgorzata Ogonowska. Tel. 16 6712693 wew. 26
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