WÓJT

gminy

lubień

ZARZĄDZENIE Nr 162/2016
Wójta Gminy Lubień
z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy
w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446), art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 15
ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/92/2015
Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. W sprawie: przyjęcia Programu
współpracy Gminy Lubień na 2016r. z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wójt Gminy Lubień
zarządza, co następuje:
§1Realizując „Program współpracy Gminy Lubień na 2016 rok z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego" o g ł a s z a m :
1. otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz
osób niepełnosprawnych na 2016 rok, który określa załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia,
2. nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, który określa załącznik
Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§2.
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się środki finansowe do
kwoty 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
§3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Lubniu.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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z dnia 21 lipca 2016r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie
działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016r.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr
XIII/92/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2015r. W sprawie: przyjęcia
Programu współpracy Gminy Lubień na 2016r. z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Wójt Gminy
Lubień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działania na
rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 grudnia
2016r.
Dofinansowanie dotyczy:
Powierzenia zorganizowania dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca
zamieszkania
do
Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Myślenicach i z powrotem. W okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2016r.
planuje się dowozić 5 (pięcioro) dzieci z terenu Gminy Lubień.
Wysokość dotacji na realizację zadania:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi
15.000 zł.
Warunki realizacji zadania:
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia,
których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
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 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tij. Dz. U. z 2016r., poz. 239
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Łj. Dz. U.
z 2013r., 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 15 grudnia
2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 201 lr. Nr 6, poz. 25) oraz zamieszczenie w formularzu oferty o dotację
następujących informacji:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
publiczne,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

