OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Hrubieszów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pn.: „Przygotowanie młodzieżowych drużyn
pożarniczych Gminy Hrubieszów do działań ratowniczo – gaśniczych”
Otwarty konkurs ofert obejmuje powierzenie realizacji zadania publicznego mieszczącego się
w sferze zadań publicznych tj. art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z póź. zm.).
1. Rodzaj zadania – przedmiotem otwartego konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadania
publicznego w zakresie organizacji obozu szkoleniowego dla członków młodzieżowych drużyn
pożarniczych z terenu Gminy Hrubieszów.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania – 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
3. Zasady przyznawania dotacji.
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy o wsparcie realizacji
zadania publicznego zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w drodze otwartego
konkursu przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z póź. zm.) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.).
4. Terminy i warunki realizacji zadania.
1) Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r.
2) Warunki realizacji zadania:
1. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa sporządzona w oparciu
o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Oferenci nie mogą zlecać ani całości, ani części powierzonego zadania podmiotom trzecim.
3. Zadanie musi być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
4. Przy realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi
pozycjami określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów gdy nie nastąpiło zwiększenie
tego wydatku o więcej niż 10 %.

5. Termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa 11.06.2019 r. o godz. 1530.
Miejsce składania ofert – Urząd Gminy Hrubieszów ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, pokój nr
15 – sekretariat II piętro.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Gmina
Hrubieszów, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, oferta na realizację zadania publicznego pn.
„Przygotowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Hrubieszów do działań ratowniczo
– gaśniczych”.
Dla ofert przesyłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
Hrubieszów.
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające
wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzenie Przewodniczącego

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, wskazane w odpowiednim
dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia do reprezentowania podmiotu.
2. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna nastąpi 12.06.2019 r. przez Komisję powołaną
zarządzeniem Wójta Gminy Hrubieszów. Przy wyborze oferty będą stosowane kryteria zawarte
w kartach oceny formalnej i merytorycznej stanowiące załącznik do regulaminu pracy komisji
konkursowej.
7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji w roku ogłoszenia konkursu
i roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi
kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji.
Gmina Hrubieszów realizowała od 22.05.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. zadanie publiczne tego
samego rodzaju p.n. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań
ratowniczo-gaśniczych” w formie wsparcia realizacji zadania publicznego. Wysokość udzielonej
dotacji w 2018 r. to 25.000,00 zł.
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