
Zarządzenie Nr 68/16
Wójta Gminy Przybiernów

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy

Przybiernów do OREW w Przybiernowie

Na podstawie art.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U  z  2016  roku,  poz.446)  w  związku  z  art.  13  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  2003r.
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.U.  z  2014r.  poz.  1118  ze  zm.)
zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
dowożenia  uczniów  niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy  Przybiernów  do  OREW
w Przybiernowie w latach 2017-2019.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi GZEAS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/446/1


Załącznik do Zarządzenia Nr 68/16
Wójta Gminy Przybiernów

z dnia 9 listopada 2016r.

WÓJT  GMINY  PRZYBIERNÓW

działając  na  podstawie  art.  13  ust.  1  ustawy z  dnia  24.04.2003r.  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 ze zm.)

ogłasza  otwarty  konkurs  ofert

dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r.
na realizację zadania publicznego w latach 2017 – 2019.

I. Rodzaj zadania:
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przybiernowie oraz ich
powrót do miejsca zamieszkania zgodnie z planem zajęć ustalonym przez Dyrekcję
OREW,

b) organizacja  opieki  wychowawczej  nad uczniami  dowożonymi do OREW w trakcie
trwania przejazdów w ramach wyżej wymienionych kursów.

c) dowóz uczniów musi odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu
osób niepełnosprawnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
W budżecie Gminy na rok 2017 przewidziano kwotę 37.000 zł (słownie: trzydzieści siedem
tysięcy  złotych).  Wysokość  dotacji  na  lata  2018  i  2019  ustalona  zostanie  w  kolejnych
uchwałach budżetowych z uwzględnieniem inflacji i wzrostu cen paliwa.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Przyznanie  dotacji  na  realizację  zadania  nastąpi  na  podstawie  zawartej  umowy  z

podmiotem, którego oferta  zostanie  wybrana w konkursie,  na  zasadach określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014r. poz. 1118, ze zm.).

2. Uczestnikami konkursu mogą być  organizacje  niebędące jednostkami  sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, w tym niedziałające w celu
osiągnięcia  zysku,  osoby  prawne  lub  jednostki  nieposiadające  osobowości  prawnej
utworzone  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  fundacje  i  stowarzyszenia,  z
zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

3. W konkursie może wygrać tylko jedna oferta.

IV. Termin realizacji zadania
Termin realizacji zadania ustala się od 2 stycznia 2017r.  do 31 grudnia 2019r.
Realizacja  zadania  powinna  odbywać  się  zgodnie  z  zawartą  umową,  z  obowiązującymi
standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.



V. Składanie ofert.
1. Oferty  można  składać  w  terminie  do  12.12.2016r.  do  godziny  11.00 w  sekretariacie

Urzędu Gminy w Przybiernowie ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  12.12.2016r.  o  godzinie  12.00  w pokoju  nr  10  Urzędu

Gminy w Przybiernowie.
3. Wyboru oferty dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przybiernów.
4. Oferty  należy  składać  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  Rozporządzeniu  Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert
i  ramowych  wzorów  umów  dotyczących  realizacji  zadań  publicznych  oraz  wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Koperta powinna być opatrzona napisem „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

VI. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  konkursu  bez  podania
przyczyn.

Wójt Gminy Przybiernów
Lilia Ławicka

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1300

