
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 11 i 24 oraz art. 11 i art. 13  
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

BURMISTRZ GMINY  RYMANÓW 

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z 
ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

I. Rodzaj zadania: 

Zadanie  nr 1. „Prowadzenie  zajęć  logopedycznych  oraz  rytmiki  i  umuzykalnienia  w  Punkcie 
przedszkolnym  w  Milczy”.  Z  przyznanej  kwoty  dotacji  pokrywane  będą:  wynagrodzenie 
nauczyciela, koszty zakupu pomocy dydaktycznych.

Zadanie  nr 2. „Prowadzenie  zajęć  logopedycznych  oraz  rytmiki  i  umuzykalnienia  w  Punkcie 
przedszkolnym  w  Klimkówce”.  Z  przyznanej  kwoty  dotacji  pokrywane  będą:  wynagrodzenie 
nauczyciela, koszty zakupu pomocy dydaktycznych.

Zadanie nr 3. „Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki  w Punkcie przedszkolnym w 
Rymanowie Zdroju – Desznie”. Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą: wynagrodzenie 
nauczyciela, koszty zakupu pomocy dydaktycznych.

II.  Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania: 
1) Na realizację zadania nr 1 przeznacza się środki z budżetu  gminy w wysokości 2.390,07 zł. 
2)  Na realizację  zadania  nr  2  przeznacza  się  środki  z  budżetu   gminy w wysokości  3.000 zł. 
3) Na realizację zadania nr 3 przeznacza się środki z budżetu  gminy w wysokości 2.700 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1) Uprawnionymi do złożenia oferty są osoby prawne i fizyczne, organizacje pozarządowe, 
jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podległe 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 
2) Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207). Do oferty należy dołączyć: 
kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wypisu lub zaświadczenia właściwego organu 
rejestrowego, sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat) za ostatni 
rok, statut.
3) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania 
otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w  postępowaniu konkursowym.
4) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według zobowiązującego wzoru, w 
terminie określonym w ogłoszonym konkursie.



IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1) Realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej 
jednak  niż do dnia 31 sierpnia 2011 r. w przypadku zadania nr 1 i nr 2 oraz do dnia 24 grudnia 
2011 roku w przypadku zadania nr 3. 
2) Miejscem realizacji zadań będą odpowiednio pomieszczenia w szkołach: W Zespole Szkół 
Publicznych w Milczy, w Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce, w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Rymanowie Zdroju - Desznie.

V. Termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do 28 marca  2011 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy  w 
Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, w zamkniętych kopertach z podaną nazwą zadania  oraz 
adresem zwrotnym oferenta.
VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
1) Wybór ofert nastąpi w ciągu 10 dni od daty terminu złożenia ofert.
2) Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone z przyczyn formalnych.
3) Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez 
Komisję Oceniającą.
4) Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Gminy Rymanów w formie 
Zarządzenia.
5) Wyniki Konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację w 
Biuletynie Informacji Publicznej.

VII.  Zadania tego samego rodzaju zrealizowane w roku bieżącym oraz roku poprzednim, 
będące  przedmiotem  niniejszego  konkursu,  z  uwzględnieniem  wysokości  dotacji 
przekazanych  organizacjom  pozarządowym. W  roku   2010   realizowane  były  zadania 
„Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia w Punkcie przedszkolnym w 
Milczy”- całkowity koszt zadania – 5.084 zł, w tym wysokość dotacji z budżetu gminy – 3.000 zł, 
„Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz rytmiki i umuzykalnienia w Punkcie przedszkolnym w 
Klimkówce” ”- całkowity koszt zadania – 5.106 zł, w tym wysokość dotacji z budżetu gminy – 
3.000  zł,  „Prowadzenie  zajęć  logopedycznych  oraz  rytmiki   w  Punkcie  przedszkolnym  w 
Rymanowie Zdroju – Desznie” - całkowity koszt zadania – 6.485 zł, w tym wysokość dotacji z 
budżetu gminy – 3.000 zł.

Zleceniobiorca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie między innymi do:
- otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych na podstawie umowy,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Agnieszka Sieńko, pokój 21, Urząd Gminy w 
Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14 a, tel. 013 4355763

   Burmistrz Gminy
  Wojciech Farbaniec
                        
    


