
ZARZĄDZENIE NR ]43,2015
woJ],A

cMlNY GoRĄJ
z dnia l8 8rudnia 2015 roku

W sp.awie ogloszen a otwartego konkurs!.] dlajednoslek niebędących
jednosikami sekloE nnansóW publcznych nie dz atających wcelu osiągnięcia
żysku olaż dla podmiotóW Wymi€n onych W ań 3 usi 3 usiawy z d nia 24 kwieln a
2003 r, ó dżiałalnośc pożlku p!blcżnego ]oWoontaliacie (teksljednol]ty Dż, U,
ż 2014 l póż. 111a ż póż| żm, ) ńa €al żację żadań a ż żak€su dżia]a ności
na rżećż ośób niepełnosprawnych

Nąpodśawie ań,30 ust, ] uJJ\yzdnia 8 narca ]990I o samolządże gmimyn
(1ekst]ednolityDz.U,z201]r,]]oz.59,1zpóźnzn,).an,l]usla$Todżialalności
pożytku publicżne8o i o wolonllLi.cj. z óia 24 kwiehia 2003 r. (Dz. U.z2014l.,
pozlll8zpóżn,zm,)orazL]ch[al]Nlxll/72ll5Radyominyoorajżdnia26lislopada
20l5 r ł sprawi e U chvalelia Roc Zr. go Pógmu wsPólpracy Gminy cora.j
z orBaói2ćjani Pózeżądo{lDi oral Podnio|ani, o których nowa w an ] usi. 3 u§awy
odzialalnościpoźrtkupublicaeloiowolo diaciena201órok(Dz.Uż,voj,Lub,
z20l5 r, poż 49l0), aądz.nr .o Mstępuje:

]

l.
§l

ogiaszam o§€ny kontu§ olcn M lealizację zadania v z,łJesie dzia]alności na rżecz
osób niepelnospmwnrcb,
TEść ogIoszenia oNanego funkuNu ofen, o klóryń foowa w ust, 1 sllnowi żlącńit
do niniejyego Zarłdznil
o§any koŃuts ofert o8l.sżon)- Lędżie:
_ v Biulcly.ic Infornacji PubL j./nc j.

naśonie jnlemeiovej l],79d (nlnry.
w siedzibie UzgduGnrnrr M fublicyoJjłoszeń

§2

Wykonanie zalządl.Djl Polvielzan seklet!żowi cminy GoBj.

§]

Zdż4dćnie wcbodzi § z}cie z dnien sfduia,



ocŁoszENlE o KoNKURslE

Dz ałając na podslawi€ art 1] !śt 2i art ]3 ustawy ż dna 24 kWetńia 2003loku
o działa ńóśc pożyiku publcźnego io Woonta.iace (ekst )ednalty Dżl.),z2a14l,

ogłasża otwańy konk!rs ofei( dla ]ednoslek n ebędących ]ednoslkamisektora
ińanśóW pubicznych ińiedżałąących W ceu ośągi ęca zysku oraz dla podmotóW
wymieniońych W ań 3 usl 3 Uśtawy z dn a 24 kw]etnia 2003 l o dz ała rość póżylku
publcznego o Wolonialace (iekśt)ednoily Dz U z2al4r, póz,111azpóżn zń)
na realizaąę żadan a z zakres! działalńoŚcina rzecz osób n epełnośprawnych
w 2016 l Zlecenie żadania W powyższym żaklesie nasiąpi W form e powerżen]a
żadd.ia Wlźż ż udz,e e] e1 oolacj, ró rAahżJclężddJ, a

Zapewnien e Uczniom niepełnośplawnym bezpecznego tlansporiu oraz opek
w czasle dówożu dzeci n epełnosplawnych ż terenu Gmny Gora] do ośrodka
Rehab]liacji Teżp]iW B]lgoraju idżiałańia na rzecz osób i epełnosplawnych
W celu umoż iW enia !ćżniom niepelnosprawnym real zacji obow ążk! sżko iego

,l, RoDzAJ ZADAN|A

WÓJT GMINY GORAJ

u5kreśu działalności naz.danie reatizowane z

Prz€dmiotem otwań€go łonkuBu ofert jest powieżenie rcalażacji
zadania w zakr€§i. dowozu dziecka niepsłnospEwnego ż torenu Gminy
Goraj do ośrodka Rehabilitacii i T.EPii w Biłgolaiu i działania na żecż
osób niepełnogplawnych w celu umożliwignia Ucżniom niepełnosPrawnym
rcalizacji obowiązku sżkolnego w okresie od dnia Podpisania umowy do

2. l/vYsoKoŚć ŚRoDKóW PUBLlczNYcH PRzEzNAczoNYcH NA
REALlzAcJE ZADAN|A I

14ooo,o0 żł (słownie: cztern.ście lysięcy złotych,,

3, zAsADY PRżryzNAWANlA DoTAcJl
1]Wafunki prżyznawania dotacii na rea izacię
pżepisv uslaw 2 dnia 24 kw]etnia 2003 roku o
i o Woontariace (leksl jednolily Dż,U. ż 2014
ustawa źdnia 27 sierpn]a 2009 roku óinanśach
z2a13l póż. aa5 ż póżn zm.),

prżedmiotowych zadań okreśają
dżiałalnośc pożńku plbLcżnego

r , paz 111a z póżn zm ) oraz
publcżnvch ( leksl]ednoily IDż U,



2) Dotacjaiest przeznaczońa na dolinansowan eżadań o kiórych mowa W głosżen U

3) oieńy mogą śkładać organizac]e pożarżądowe nne podmoiywyńenone W ań
3 usi 3 ustawyżdna 24 kwietńia 2003l odziałalńóści pożńku pub]idnego
io Wolontaracie (eksi]ednoln/ Dz u- z2014 r , póż 111a zpóźń żń)
prowadzące dż]a]a nośó pożylk! p! b cżnego w zakesie powyżei wyń enionego

4l zożenE oleń .i. Fn,owlu 1a. żle z pż łżr aliAń dólal_i
5J 7łóż-n - ole,ly 1iF gwd,arlLF pźlżlar a slodroi W Wsoto>c ó,IFś|oró, p'żel

6)Dolacja zostai e prżyznana na podslawie Wybranej najkożysin ejsżej ofeńy
iżawarle] W fómie pisemn€j umówy ż obowązkiem @zl.żena sę z plzyzńaną
dotacji po rcalizacji żadan]a szczegółowe i oslaleczne warunki r€a]zacji
i fin;nsowania zadania zoslaną Urcguowane W UmoWe, KonkuB żosianie
lożśtlżygnięiy także w prżypadku, kiedy Wprnie ]edna oferta.

4_,I€Bul!Łl]!ĄB!!!{!iEA!E49J!Z4D4!]Ą

Temin realiracji 2adania od dn a podpisania Umowy dodnia3] ]2 2016roku
Warunki realizacji zadan ia:

1) realżacja zadana m usi nastąpić W terninie ód dnia podpsania Umowydo dna

2) zadanie Winno być r€a izowańe ż najwyższą sta€inością zgodnje z Walunkami
UmoWV oraz z obowiążUjącym stardaldań iprzepisamiW zakreśie opisanym

3) dowózdziec niepełnosprawnych zteren!Gniny coraiz miejsca żamieszkai a
dzi€ci do ośrodka Rehabiltac] iTerapiW Biłgola]u ż powrotem

4) dowózdziec odbylvaćsię możeśrodkem transponu przystosowanym do
przewożu osób n epełnosprawnych (WózkóW inwaidżkich),
5) Wokesieód dnia podpisana !ńowy do dnLa 31,12 2016rokupanujesę

6)wtlakcie lea zacjizadana W ramach prowadzoiego radżoru m€lyiolycżiego
zwraca slę sżźególną uwagę ra:
a) realiżowanie zadańzoodne z zapisamioieńy iżawartą umową,
b) Wykożyslanie kwoty dotacji żgódnie z prEz|a@e^iem.
7) W czasie prżewożU dziec podmiot Galzujący zadanie ]esl żobowiązany do
żapew , ól,a sld,ą i wy\Wahnt owdl e op e' rad dżie'mi,

5.iERMIN l MlEJscE SKŁADANlA oFERT

1) KomPleine oferty dotycząc€ rcaliżacji żadania nal.ży składać w lJżędzie
Gminy Goraj, ul, Bednareka l, pokój Nr2 (sekreta at Użędu Gminy}wterminie
do dnia 1l stycznia 2016 roku do godż. 10.00 (obowiążUje daia wplywu do
UrżędU Gminy), w zamkniętych kopeńach z opi§em na kopercie| Wóit Gminy
Golaj,,olwarty konkurs ofeń na zadanie dowóz dżieci niepełnGprawnych



2) ofeńa powinna zaw e€ć W sżcżególności informac]e okreś one W art 14 Ustawy
ż dna 24 kwiehia 2003 roku o dza]anóści pożylk! plb cznego o Wooótalace
(Dz I z 2a10l Nr 234 poz, 1536 z późn zń ) olaż doklmeniy Wynikające ż druku

3) ofeńę należy żłożyć na formuarzu zawaĄń w żaĘcżniku nr 1do
Rożpożądzenia M n śtra Pracy l Polityk społeczne] z dnia 15 9rldnia 2010 r,

w sprawiewzofu ófeńy lealiżac]iżadania publcznego lańowegó wżólu umowy
o Wykonanje zadan a poblcżnego Wżoru sprawozdan a z Wykonania lego żadana
(Dz U ż 20]1 r Nr6 poz 25).
4) druki można pobrać W Urzędzie Gńiy Gorai ul, BednaEka l pókói Nl 2
(sekrelaiai) W dn pracy Urzędu W godżnach od 800 do 15.00 oraz ze ślrony
BU etyn! nformac]i Pub icznej pod adresem lggolaj.bp, ubeskie.p

6.@
lVYBoRU oFERT,

1) Publiczne otwarcie ofeń, sprawdzenie i Wstępna kwalifikacja
pżeprowadzona będzie pżez łomi§ję łonku6ową powolaną pżeż WÓjta
Gminy GoEj w dniu 'l1 stycżnia 2016 roku o godzinie 10.30 w pokoju Nr 5
Użędu Gminy GoEj, ul. Bednarcka 1,

2}Termin dokonania wybolu oferty U§ialasię dó dnia l2stycznia 2016.oku.

3) Ni. będą rozPatrywane ofeńy|
a) zlożoie po wyżnacżonym teminie
b) niekompletne lub blędnie Wypełnlone jeżeli n]e zosta' pop€Wone !b
uzupelnione W terrninie
c)żłóżóne na drUkach nnych niż WskazaneW n n e]szyń og]osżeni!.
d) zlożone przez podńot nielprawnony
4) Pźy lożPalrywaniu ofeń żostaną wzięte pod uwagę następujące kryte a

a/ móż iwości żreal żowan a zada| a pŻez podmiot składa]ący ofer|ę,
b/ ocena kalk! ac] koszlóWzadańa w odnies]eniu do zakresu rzeczowego

zadan a przedslawiona W olerc e
ć/ próponowaiajakośćWykonan a zadania kwalfikac]e osób

rea zL]iących żadanie
d/ prży Wn osku o Wsparcie zadania - plaiowaiy prżeż oferenia !dżał

środkóW linansowych Własnych lub środkóW linanso$ach
pochodzących z innych źródełna rcaliżac]ę zadan a publicżnego,

e/ planowanyWkład żeczowy osobowy oferenia, W tym śWadczenia
Wo ontar uśży ]placę śpóli9cżńą cżłonkóW

fl sposób r€a ]zacj zadań przeż podmiot składający oierlę W laiach
poprżednich ż !Wż9 ędnien]em rżetenośc t€rmnowościoEż
sposobu rozlicżeńia otrzyńanych na ten cel Środków,

9/ speh enie merylory@nych WarunkóW realizac]iżadai awynkających
że WżorU ofeńv ioqłosżenia o konkuFie,

5) Decyz]ę o Wyborże óferly ildżieleniU dólaci podejmuje Wćjt Gm ny po
żapóznaniu się że sianow]skem Kom siiKonkursower



7, lNFoRlMAcJAozREALlzoWANYcHWRoKUB|EżACYM
l PoPRzEDNlM zADANlAcH PUBLlczNYcH TEGo sAirEGo RoDZAJUi

1) W 2016 roku cm na Go6] na realżację żadan a dowoz! dzeci
n epełńóśpńWnych do ośrcdka Rehablitaći Terap i W Biłgoraj!
pEeznaczyb kwotę 14 000,00 żl

2) W rcku 201 5 l, Gm na Go6] na real żaćję żadan a dowożU dżiec
niepełnosprawnych do ośrodka Rehabiitacii i Terapi W B]łgoąu
pżeźnacżyła kwotę ]3 066 68 zł

8.|ńiormacja o rozstrzygnięc! konkursu żoslanie Umeszćzona na siron e B]P:
uggoraj.bip. lbeskie pl. śtron e inlernetowe] gora] e! oraz na tab cy ogloszeń
Uuędu Gm ny Gora]


