ZARZĄDZENIE NR 127/12
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dziecka
niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Krośnie"
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr XXV/157/12 Rady
Miejskiej w Dukli z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, Burmistrz
Dukli zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu
Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie”.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zostaje zamieszczone:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej Gminy Dukla oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Dukli.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Marek Górak
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Załącznik do Zarządzenia Nr 127/12
Burmistrza Dukli
z dnia 29 listopada 2012 r.

Ogłoszenie Burmistrza Dukli o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn " Dowóz
dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie"
§ 1. 1. Rodzaj zadania:
1) zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi
zmianami),
2) przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wsparcie realizacji zadania w zakresie dowozu dziecka
niepełnosprawnego z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Krośnie w terminie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 6.650,00 zł ( sześć tysięcy
sześćset pięćdziesiąt złotych) w formie dotacji.
§ 3. 1. Zasady przyznawania dotacji:
1) w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) dotację na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą
(jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wysokość kosztów realizacji zadania),
3) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
§ 4. 1. Termin i warunki realizacji zadania:
1) realizacja zadania obejmuje okres od 1stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
2) realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami
i przepisami oraz z najwyższą starannością,
3) warunki realizacji zadania:
a) dowóz dziecka z głębokim upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu
Gminy Dukla z miejsca zamieszkania dziecka - Łęki Dukielskie do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno Wychowawczego w Krośnie i z powrotem do miejsca zamieszkania, w dniach w których w Ośrodku
odbywają się zajęcia dla podopiecznych,
b) dowóz dziecka odbywać się musi środkiem
niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),

transportu

przystosowanym

do

przewozu

osób

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad
dzieckiem.
§ 5. 1. Termin składania ofert oraz wymagane załączniki:
1) oferty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju 111,
2) do oferty należy dołączyć:
a) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - odpis musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
b) kopię statutu,
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3) wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie papierowej, a dołączone kopie muszą być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
§ 6. 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
1) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 grudnia 2012 roku,
2) oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.
25),
3) przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust.1 pkt 2,
4) w przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość
uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie,
5) złożone oferty będą weryfikowane pod wzgledem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Burmistrza Dukli w drodze odrębnego zarządzenia:
a) w skład komisji konkursowej mogą wejść osoby reprezentujące organizacje pozarządowe określone w art.3
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z wyłaczeniem osób reprezentujących organizacje
pozarządowe biorące udział w konkursie,
b) do 14 grudnia 2012 roku organizacje pozarządowe mogą wskazać osoby do Komisji Konkursowej,
6) wyniki konkursu zatwierdza Burmistrz Dukli, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej,
7) informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, na stronie internetowej Gminy Dukla oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli oraz zostanie dostarczona wnioskodawcom.
§ 7. 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dukla ofertach na dowóz dziecka niepełnosprawnego do
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w roku 2011 i 2012:
1) w roku 2011 na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie przeznaczono kwotę 4.000,00 zł ( cztery tysiące złotych),
2) W 2012 roku na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie przeznaczono kwotę 6.050,00 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt
złotych).
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