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OGŁOSZENIE 
 Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 
VII/108/2015Rady Gminy Jarosław z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego 
programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 
WÓJT GMINY JAROSŁAW  

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania z zakresu 
ratownictwa i ochrony ludności 

 
I.  Rodzaj zadania: 
 
Upowszechnianie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywki w formie prowadzenia 
strażackiej orkiestry dętej  

 
 Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2016 
wyniesie 12 000,00zł 
 
 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2015 wyniosła 12 000,00zł 
 
 
 Zakres zadania jest następujący: 
 

a. popularyzacja kultury  wśród mieszkańców gminy, 
b. obsługa muzyczna uroczystości wiejskich, szkolnych , strażackich, gminnych , itp. 
c. udział w przeglądach regionalnych orkiestr dętych i strażackich, 
d. szkolenie młodych adeptów, 
e. próby aranżacyjne orkiestry 
f. przygotowanie oprawy muzycznej na imprezach strażackich 
 

 Warunki ubiegania się o przyznanie dotacji: 

 
a. zajęcia i próby prowadzone przez uprawnionego instruktora /kapelmistrza/ 
b. prowadzenie ewidencji członków orkiestry oraz dziennika zajęć /listy obecności, 

harmonogram zajęć/ 
c. wymóg posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo osoby nieletniej w 

prowadzonych zajęciach, 
d. ubiegający się o dotację na w/wym. zadanie musi zachować wymogi ustawy u 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 
Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty: 
 
- oplata instruktora/kapelmistrza/ prowadzącego orkiestrę 
- transport członków orkiestry na uroczystości, 
- zakup  i utrzymanie sprzętu muzycznego, 
- zakup materiałów biurowych, napojów i wyżywienia, 
- wydatki na prowadzenie księgowości 
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Termin realizacji zadania: 
Od dnia  01 marca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. 
 
 

II. Zasady przyznania dotacji 
 
O dotację może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 z późn. 
zm). Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z 
obowiązkiem rozliczania się po wykonaniu zadania. 
 

III. Terminy i sposób składania ofert. 
 

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności: 
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania, 
b. termin i miejsce realizacji zadania, 
c. kalkulację przewidzianych kosztów jego realizacji, 
d. proponowaną wielkość dotacji, 
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 

wykonanie zadania, 
f. aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta 
 

2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego 
wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z 
wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25 z 2011r.) 

3. Do oferty należy dołączyć: 
- aktualny odpis z rejestru, 
- statut  
 
Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta. 
 

4. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 19 luty 2016r. do godz.1200 w 
sekretariacie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5  

5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania. Na 
kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone 
wnioskodawcy bez otwierania. 

 
IV. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty: 

 
1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta. 
2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 
 

Lp.   kryteria oceny                    ilość punktów 
1.  proponowane działania /zawartość merytoryczna oferty tzn. skala działań, 

realność wykonania/        0-20 
2.   planowane rezultaty /realność, trwałość, oddziaływanie społeczne/ 0-20 
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3.  koszty realizacji zadania /adekwatność proponowanych kosztów do    
planowanych działań/                   0-40 

4. posiadane doświadczenie i możliwości oferenta niezbędne do realizacji zadania 
w tym dotychczasowa współpraca z samorządem     0-20 

 
              V. Rozstrzygnięcie konkursu  
 

1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Jarosław po zapoznaniu się z opinią Komisji 
    Konkursowej. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia ofert. 
3. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  
    oraz publikację w BIP w terminie do 26.02.2016 r. 

 
 
Jarosław, dnia 28.01.2016r. 

Wójt Gminy Jarosław   
 

mgr Roman Kałamarz  


