ZARZĄDZENIE Nr 114/21
Wójta Gminy Łańcut
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinasowanie wkładu własnego dla
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych,
służących realizacji zadań publicznych gminy"

Na podstawie art.l 1 ust.l, pkt 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 13 - art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U . z 2020 r. poz.1057 z
późn. zm.), oraz uchwały Nr XXIV/346/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
zarządza się co następuje:

§1

Rodzaje zadań objętych konkursem

1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,
poprzez udzielenie dotacji na „Dofinasowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków
funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych
gminy".
2. Konkurs ma na celu dofinansowanie projektów służących realizacji zadań publicznych na
terenie Gminy Łańcut w następującym zakresie:
1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1. Wysokość środków przeznaczonych w tym konkursie na wsparcie realizacji zadań
publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinasowanie wkładu własnego dla organizacji
pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze
środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań
publicznych gminy" wynosi 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Określona w ust. 1 kwota może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie
uzyskają akceptacji Wójta Gminy Łańcut lub nastąpi zmniejszenie budżetu Gminy w części
przeznaczonej na realizację zadania.

§3
Zasady przyznawania dotacji

1. Udzielenie wsparcia następuje z zastosowaniem przepisów:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U . z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą" oraz
2) uchwały Nr XXIV/346/20 Rady Gminy Łańcut
uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
Łańcut z organizacjami pozarządowymi
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
na 2021 rok.

2. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które pozyskały środki finansowe ze środków
funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych i podpisały umowę z grantodawcą
zewnętrznym.
3. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % wkładu własnego koniecznego do
realizacji zadania.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje
również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
5. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana Oferent dokonuje korekty oferty
polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego i finansowanego zadania do realnie
przyznanej kwoty.
6. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest niższa niż określona w ofercie, Oferent
może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem, a Gminą Łańcut.
8. Z dotacji Gminy Łańcut, przyznanej w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert, nie
mogą być pokrywane wydatki:
1) poniesione przed dniem zawarcia umowy,
2) niezwiązane z realizacją danego zadania,
3) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
4) z tytułu opłat i kar, w tym kar umownych,
5) poniesione na przygotowanie oferty,
6) związane z nabyciem gruntów.

§4
Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w przedziale
czasowym nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się składanie ofert obejmujących realizację zadań wieloletnich pod warunkiem,
że środki z przyznanej dotacji zostaną przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji
działań w roku 2021.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

§5
Termin i warunki składania ofert

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U . z
2020 r. poz.1057 z późn. zm.) oraz w uchwale Nr XXIV/346/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U . z 2018 r., poz. 2057).
3. Nabór wniosków odbywa się w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym
konkursie w BIP, na stronie internetowej Gminy Łańcut i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Łańcut, do dnia 21 października 2021 r.
4. Oferty należy doręczyć do Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
osobiście lub za pośrednictwem poczty.
5. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, a jej opis powinien zawierać nazwę
składającego ofertę oraz nazwę zadania określoną w ogłoszeniu konkursowym.
6. Do prawidłowo wypełnionego formularza oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio aktualny wyciąg z właściwej ewidencji lub inny
dokument potwierdzający uprawnienie podmiotu do złożenia oferty zgodnie z § 3 ust. 2, z
których ponadto wynika przedmiot jego działalności statutowej i umocowanie osób go
reprezentuj ący ch,
2) pełnomocnictwo dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane
osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
3) kopię kosztorysu będącego częścią wniosku konkursowego złożonego do grantodawcy
zewnętrznego i ewentualnie dokumenty potwierdzające aktualną wartość kosztów,
4) kopię wniosku o dotację środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych.
5) kopię umowy z grantodawcą zewnętrznym przyznającą dotację ze środków funduszy
europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.
przy czym załączniki powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do
reprezentowania podmiotu, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań
finansowych, zgodnie z wpisem w odpowiednim rejestrze lub uzyskanym pełnomocnictwem
oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, o których
mowa wyżej, jeżeli przedkładane są w formie kserokopii.
7. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy Łańcut lub data
stempla operatora pocztowego.
8. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.
9. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.

§6
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa
w § 5 ust. 3.
2. Do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na konkurs, Wójt Gminy Łańcut powoła
komisję opiniującą złożone oferty.
3. Ocena formalna dokonywana będzie przez członków komisji zgodnie z Kartą Oceny
Formalnej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Dalszej ocenie nie podlega i zostaje odrzucona oferta z powodu następujących błędów
formalnych:
1) złożona na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,
2) złożona po terminie,
3) złożona przez podmiot nieuprawniony,
4) gdy działalność statutowa oferenta nie jest zgodna z zadaniem, które jest przedmiotem
konkursu.
5. W pozostałych przypadkach określonych w Karcie Oceny Formalnej Oferent zobowiązany
jest uzupełnić braki formalne oferty oraz złożyć niezbędne wyjaśnienia w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do ich uzupełnienia lub do złożenia wyjaśnień.
W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych lub nie złożenia wyjaśnień oferta
zostanie pozostawiona bez dalszego biegu.
6. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez członków komisji zgodnie z Kartą Oceny
Merytorycznej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
7. Komisja dokona oceny zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Wójtowi Gminy
zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
8. Do dofinansowania z budżetu gminy rekomendowane będą zadania, które w ocenie
merytorycznej uzyskają nie mniej niż 23 punktów z uwzględnieniem zasad dotyczących
progów punktowych, określonych w Karcie Oceny Merytorycznej.
9. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonej dotacji podejmuje Wójt
Gminy Łańcut w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw oceny ofert
konkursowych.
10. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
11. O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną
powiadomieni pisemnie. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną
również w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łańcut oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut.

12. Do rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu
odwoławczego.
13. Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut, o którym mowa w § 6 ust. 9 stanowi podstawę do
zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie.

§7
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W ww. latach nie było realizowanych zadań publicznych tego samego rodzaju.

§8
Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

1. Zleceniobiorca realizując zadanie publiczne powinien dokonywać wydatków zgodnie
z umową.
2. W toku realizacji zadania dopuszcza się wprowadzenie zmian w kosztorysie. Dopuszcza się
przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami o 10% każdej pozycji.
3. Wprowadzenie zmian w kosztorysie wskazanych w ust. 2 obejmuje wyłącznie pozycje, które
Zleceniobiorca zaplanował sfinansować z dotacji na wkład własny i nie wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.
4. Wszelkie inne zmiany w kosztorysie realizacji zadania wymagają aneksu do umowy.

§9
Rozliczenie dotacji oraz zatwierdzenie sprawozdania końcowego

Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania
publicznego w terminie określonym w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru
określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U . z 2018 r. poz. 2057).

§10
Postanowienia końcowe

1. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania
znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych,
zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
lub finansową Oferenta.
2. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu może odstąpić od podpisania umowy, powiadamiając
o tym pisemnie Urząd Gminy Łańcut do dnia zawarcia umowy.
3. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy
z przyczyn opisanych wyżej, Wójt Gminy może zarezerwowane środki przeznaczyć na inne
zadanie w ramach niniejszego konkursu, które spełniło wymogi formalne oraz otrzymało w
ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów stanowiącą próg umożliwiający przyznanie
dotacji, a nie otrzymało jej z powodu wyczerpania środków finansowych.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U . z 2020 r.
poz. 1057 z póżn. zm.).

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ijańcut, na
stronie internetowej Gminy Łańcut i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łań</u| odbędzie
się w dniu 30 września 2021 r.

ta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Łańcut
Nr 114/21
z dnia 30 września 2021 r.

KARTA OCENY FORMALNEJ O F E R T Y

Dotyczy: Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji
na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy
europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy".

Nazwa oferenta:

Ocena formalna:

L.p.

Kryteria oceny formalnej

1.

Oferta jest złożona przez uprawniony podmiot

2.

Oferta została złożona w terminie

3.

Oferta została złożona na właściwym formularzu

4.

Formularz oferty jest kompletny

5.

Do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki

6.

Działalność statutowa oferenta jest zgodna z zadaniem, które jest
przedmiotem konkursu
Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
osoby upoważnione

7.

8.

Kalkulacja kosztów nie jest obarczona błędami rachunkowymi

9.

Termin realizacji zadania jest zgodny z ogłoszonym w konkursie

Tak/nie/nie dotyczy

Uwagi:

Łańcut, dnia
Podpisy członków K o m i s j i Konkursowej:

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Łańcut
Nr 114/21
z dnia 30 września 2021 r.
KARTA OCENY MARYTORYCZNEJ O F E R T Y
Dotyczy: Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji
na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy
europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy".

Nazwa
oferenta:

I.

Ocena merytoryczna:

L.p

Przyjęte kryteria oceny

1.

Ocena możliwości realizacji
zadania
publicznego
Możliwość realizacji zadania publicznego
Spójność z ofertą złożoną o środki spoza
budżetu gminy.
Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów
realizacji zadania publicznego, w tym w
odniesieniu do
zakresu
rzeczowego
zadania
Prawidłowość i przejrzystość budżetu
Zasadność planowanych do poniesienia
kosztów.
Ocena proponowanej jakości wykonania
zadania i kwalifikacji osób, przy udziale
których organizacja pozarządowa lub
podmiot określony w art. 3 ust. 3 będzie
realizować zadanie publiczne
Zasoby osobowe i rzeczowe oraz
doświadczenie oferenta
Innowacyjność/oryginalność pomysłu
Uwzględnienie
planowanego
przez
organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 udziału
środków finansowych własnych
lub
środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego

1.1
1.2
2.

2.1
2.2
3.

3.1
3.2

4.

Skala ocen

0-5
0-5

0-5
0-5

0-5
0-5

Liczba
przyznanych
punktów

Uzasadnienie

4,1

5.

5.1
5.2

6.

6.1

II.

Planowany udział środków finansowych
własnych lub środków pochodzących z
innych źródeł
Uwzględnienie
planowanego
przez
organizację pozarządową lub podmiot
wymieniony w art. 3 ust. 3 wkładu
rzeczowego, osobowego w tym świadczeń
wolontariuszy ij)racy społecznej członków
Planowany wkład rzeczowy
Planowany wkład osobowy w tym
świadczenia
wolontariuszy
i
praca
społeczna członków
Uwzględnienie analizy i oceny realizacji
zleconych zadań publicznych w przypadku
organizacji pozarządowej lub podmiotu
wymienionego w art. 3 ust. 3, które, w
latach poprzednich realizowały zlecone
zadania publiczne, biorąc pod uwagę
rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczania otrzymanych na ten cel
środków.
Rzetelność,
terminowość,
sposób
rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu
Gminy Łańcut
Maksymalna liczba punktów

0-5

0-5
0-5

Nie
dotyczy
45

Ocena Komisji Konkursowej i propozycja przyznania /nie przyznania* dotacji

Komisja konkursowa zaopiniowała
przyznanie dotacji w wysokości

ofertę pozytywnie/negatywnie*
zł (słownie:

i

zaproponowała

Uzasadnienie wyboru bądź odrzucenia oferty:

Łańcut, dnia.
Podpisy członków K o m i s j i Konkursowej:

*skreślić niewłaściwe

Jakub (aamota

)

