ZARZĄDZENIE NR 170/2017
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie działania na rzecz
osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr
XXVII/276/17 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., zarządzam, co
następuje :
§ 1. Wójt Gminy Wiśniowa realizując program współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. ogłasza :
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
na 2018 r., który określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2. nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, który określa załącznik nr 2 do niniejszego
Zarządzenia wraz z załącznikiem Nr 3, który stanowi formularz zgłoszeniowy dla kandydatów.
§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe do kwoty 45 000 zł
/słownie : czterdzieści pięć tysięcy złotych/.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2017
Wójta Gminy Wiśniowa
z dnia 29 listopada 2017 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2018 roku.
Na podstawie art. 13ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXVII/276/17 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 r.
Dofinansowanie dotyczy :
1. Powierzenia zorganizowania dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem. W roku 2017 planuje się dowozić
troje dzieci z terenu Gminy Wiśniowa.
Wysokość dotacji na realizację zadania :
1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania z zakresu działania na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2018 r. wynosi 45.000 zł.
2. Wysokość środków publicznych na realizację wyżej wymienionego zadania w 2017 r. wynosiła: 44.
000 zł.
Warunki przyznania dotacji :
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne stowarzyszenia, których celem
statutowym jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być zrealizowane do końca roku
budżetowego.
3. Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 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. 2016 r., poz. 1300). oraz zamieszczenie w formularzu oferty o dotację następujących
informacji:
a) szczegółowego zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) terminu i miejsca realizacji zadania publicznego,
c) kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informacji o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e) informacji o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących
z innych źródeł,
f) deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Oferta musi być prawidłowo i czytelnie wypełniona, zawierać wszystkie wskazane w jej treści
informacje i wymagane załączniki.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy Wiśniowa – dziennik
podawczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 15.30.
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7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa
od określonej w ofercie.
9. Oferenci są zobowiązani do korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości
innej niż wnioskowana.
10. W przypadku, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów
zawartych w ogłoszeniu - konkurs może zostać unieważniony.
Kryteria stosowane przy wyborze ofert i sposób przydziału dotacji :
1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria :
· Zapewnienie stałego, nieprzerwanego transportu niepełnosprawnych dzieci w okresie od 02.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. z wyłączeniem miesiąca lipca 2018 r. : 0 –5 pkt.
· Miejsce wykonania zadania – dowóz z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach : 0 –5 pkt.
· Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przewożonych dzieci : 0 – 5 pkt.
· Finansowe koszty realizacji zadania oraz doświadczenie w realizacji powyższego zadania : 0 – 5 pkt.
Wymagana minimalna liczba punktów do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów
możliwych do uzyskania.
2. Decyzję dotyczącą wyboru ofert i wysokości ich dofinansowania, uwzględniając wysokość środków
publicznych przeznaczonych na realizację zadania, podejmuje Wójt Gminy Wiśniowa po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania.
4. Wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanej dotacji podawane są do publicznej wiadomości przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w serwisie internetowym oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
6. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Wiśniowa lub na
rzecz jej mieszkańców.
Informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniowa, pokój nr 13,
tel.012/2714552, wew. 30
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