
  

 

 

 

Zarządzenie Nr 92/2021 

Wójta Gminy Kolno  

z dnia 3 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie 

Gminy Kolno w 2022 r. pt.: „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego                         

w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w 2022 roku". 

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r.                   

poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) oraz zgodnie z § 6 pkt 2 Załącznika do Uchwały                                                  

Nr XLIII/213/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie  na terenie Gminy Kolno na 2022 rok. 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zarządza się ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego na 

terenie Gminy Kolno w 2022 r. pt.: „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno                                         

- Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki                 

w 2022 roku". 

2. Realizacja zadania może nastąpić w formie powierzenia realizacji lub wsparcia realizacji zadania 

publicznego.  

3. Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w zadania - 45 000,00 zł. 

4. Realizacja zadania od 2 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

5. Szczegółowe zasady otwartego konkursu zawiera Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Ilonie Borkowskiej - inspektorowi ds. działalności 

gospodarczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                             z up. WÓJTA 

                                                                                                             właściwy podpis 

                                                                                                              Beata Harań 

                                                                                                                ZASTĘPCA WÓJTA 

 



  

 

Załącznik  

 do Zarządzenia Nr 92/2021 

                                                                          z dnia 3 grudnia 2021 r. 

 

Wójt Gminy Kolno 

ogłasza z dniem 3 grudnia 2021 r. 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego                       

na terenie na terenie Gminy Kolno w 2022 roku w zakresie: 

 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie 

dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, 

gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

 

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U.                     

z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535) w związku z Uchwałą                          

Nr XLIII/213/2021 Rady Gminy Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na terenie Gminy Kolno na 2022 rok. 

 

 I. Cel k onkursu i rodzaj zadania 
Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania 

publicznego  w   formie   wskazanej   w   ustawie   o   działalności   pożytku   publicznego                           

i o wolontariacie. 

 Ogłosz enie dot ycz y z ad a nia publicznego na 2022 rok pt.: 

„Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno                

do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w 2022 roku". 
Celem zadania jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, z terenu 

Gminy Kolno, realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poprzez zapewnienie 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka 

Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu prowadzącego działalność w dwóch 

obiektach zlokalizowanych w Biskupcu przy ul. Żółkiewskiego 17 oraz przy Alei Róż 3 oraz odwozu 

w okresie od 02.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

Do w/w ośrodka dowożone są dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

głębokim oraz upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, w którym realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Na chwilę 

obecną planuje się dowożenie osób z następujących miejscowości: 

1) Samławki – 1 osoba, 

2) Górowo – 2 osoby, 

3) Kolno – 2 osoby, 

4) Bęsia – 1 osoba, 

5) Kruzy – 1 osoba, 

6) Tejstymy – 1 osoba, 

RAZEM: 8 osób 

 

Liczba dzieci dowożonych jest to liczba szacunkowa, która podczas realizacji zadania może ulec 

zmianie, jak również i wykaz miejscowości. Nie przewiduje się zwiększania środków finansowych 

ze strony gminy Kolno na przedmiotowe zadanie podczas jego realizacji.  
 



  

Dowóz odbywać się ma oznakowanymi mikrobusami i/lub autobusami, oznakowanymi                     

w widoczny sposób, wyposażonymi w specjalistyczne foteliki, szyny i windy umożliwiające wjazd 

wózkami inwalidzkimi do pojazdu oraz odpowiednie mocowania wózków, z pełną kontrolą stanu 

technicznego. Wyposażenie pojazdu oraz sposób organizacji dowozu powinny być dostosowane do 

posiadanych przez osoby schorzenia i do ich indywidualnych potrzeb oraz musi uwzględniać to,                  

że niektóre osoby przewożone będą w wózku inwalidzkim lub wózku specjalistycznym. Wszystkie 

pojazdy muszą być ubezpieczone w pełnym zakresie, wyposażone w klimatyzację i dodatkowe 

ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej a stan bieżący powinien być na bieżąco kontrolowany. W czasie 

dowozu osobom dowożonym należy zapewnić komfort i bezpieczeństwo oraz zapewnić profesjonalną 

opiekę w każdym pojeździe i na każdym kursie. 

Zatrudnieni kierowcy i opiekunowie powinni posiadać doświadczenie w pracy z osobami                   

z niepełnosprawnościami. Kierowcy powinni posiadać stosowne uprawnienia zgodnie                                         

z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualne badania psychotechniczne. Wskazane  

przeszkolenie kierowców i osób sprawujących opiekę z zakresu udzielania pierwszej pomocy,                

a także inne niezbędne szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności przydatne w codziennej pracy. 

Dowóz musi być logistycznie opracowany, aby był jak najkrótszy czasowo dla każdego 

dziecka i zapewnił jednocześnie każdemu uczniowi niezbędny wymiar zajęć z zakresu edukacji, 

rehabilitacji i terapii (wynikający z odrębnych przepisów).               

Wskazane jest aby pojazdy wyposażone były w dodatkowe pasy stosowane podczas przewozu 

pasażerów wymagających większej stabilizacji ciała w fotelu samochodu.  

Dopuszczana jest zmiana w ciągu roku ilości dowożonych osób lub zmiana trasy.  
 

II. Czas realizacji zadań 
Realizacja zadania nie może rozpoczynać się wcześniej niż od 02 stycznia 2022 r. i nie może trwać 

dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. 
 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 
Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania wynoszą: 45 000,00 zł. 

 

IV. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku 

poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,                         

ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym 

i podmiotom,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie. 
  
W 2020 roku zrealizowano zadanie publiczne: 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki pt. „Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

terenie Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, 

celem realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2020" - wysokość przyznanej                               

dotacji w formie wsparcia:  45 000,00 zł. Z uwagi na przerwę w trakcie realizacji zadania                              

w działalności placówki spowodowaną pandemią COVID-19, wykorzystano dotację                                       

w zmniejszonej kwocie tj. w wysokości 40 355,51 zł.   

 

W 2021 roku realizowane jest zadanie publiczne: 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dowozu osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolno do placówki, gdzie w/w realizują obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki pt. „Organizacja dowożenia osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

Gminy Kolno do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem 

realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w roku 2021" - wysokość przyznanej dotacji:  

45 000,00 zł. 

 Wkład w łasn y 

Nie jest wymagany. 
 



  

V. Koszty niekwalifikowalne 
Dotacja nie może być przeznaczona na: budowę, zakup budynków, zakup gruntów, działalność 

gospodarczą, działalność polityczną i religijną, przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu 

gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych. 

VI. Zasady przyznawania dotacji 
1. Powierzenie realizacji lub wsparcie realizacji zadania publicznego i udzielenie dotacji następuje                  

z odpowiednim zastosowaniem art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku 

oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę. 

3. Wójt Gminy Kolno może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji        

oraz podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania 

znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność                                 

do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające 

wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

4. W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy nie może 

przekroczyć 100% rzeczywistych kosztów. 

5. Szczegółowe  i  ostateczne  warunki  realizacji,  finansowania  i  rozliczania  zadania  reguluje 

umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą. 
  

VII. Terminy i warunki realizacji zadania 
1. Zadanie winno być zrealizowane od dnia 2 stycznia 2022 r. i zakończyć się nie później                      

niż 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone 

zostaną w umowie. 

2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie oraz z uwzględnieniem 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

3. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć wydatków 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji działań określonych w kalkulacji 

przewidywanych kosztów w wysokości: 

- do 5% bez informowania Wójta Gminy Kolno, 

- powyżej 5%, ale pod warunkiem poinformowania Wójta Gminy Kolno w formie pisemnej przed             

ich dokonaniem i rozpoczęciem realizacji poszczególnych działań, przedkładając zaktualizowaną 

kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego w celu uzyskania zgody.   

 

VIII. Podmioty, które mogą przystąpić do konkursu 

Podmiotami uprawnionymi do przystąpienia do konkursów są: 
- organizacje pozarządowe, których definicję podaje art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        

i o wolontariacie. 

 

IX. Składanie ofert 
1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.                         

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). 

2. Złożenie oferty w konkursie na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

Oferta powinna zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; 
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; 



  

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; 

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 składających  ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie 

zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania 

pochodzących z innych źródeł; 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; 

7) wykaz taboru przeznaczonego do w/w dowożenia wraz z wymaganym sprzętem              

i wyposażeniem; posiadanym ubezpieczeniu w pełnym zakresie oraz wykaz osób 

sprawujących opiekę podczas dowozu; 

8) inne informacje i dokumenty wynikające ze wzoru oferty. 
 

Do oferty należy również dołączyć: 
1) aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten 

powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy 

aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą 

wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane 

przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym); 

2) statut podmiotu. 
Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu. 

 

X. Termin składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 27 grudnia 2021 r. do godz. 1000. 

 

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w wymaganym terminie 

(w zapieczętowanej kopercie) na adres: Urząd Gminy Kolno, Kolno 33, 11-311 Kolno,           

woj. warmińsko – mazurskie, sekretariat, pok. nr 3, parter). 
 

 
 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urząd Gminy Kolno. 

 

XI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert  oraz termin dokonania wyboru ofert  

1. W celu opiniowania złożonych w konkursach ofert zostanie powołana komisja konkursowa, 

która pracować będzie zgodnie z § 12-15 Załącznika do Uchwały Nr XLIII/213/2021 Rady Gminy 

Kolno z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na terenie Gminy Kolno na 

2022 rok. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami  w dniu 27 grudnia 2021 r.               

o godz. 1015. 

2. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia                      

Nazwa oferenta 

Urząd Gminy Kolno 

Kolno 33, 11-311 Kolno, woj. warmińsko – mazurskie 

(sekretariat, pok. nr 3, parter) 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

„Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kolno do 

Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w 2022 roku" 



  

w nich wszystkich wymaganych danych wynikających ze wzoru oferty i ogłoszenia o konkursie.  

3. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa wnioskowana kwota dotacji przez oferenta. 

4. Członkowie komisji przyznają ofertom liczbę punktów w skali od 0 do 2 oraz przedstawiają opinie 

w sprawie złożonych ofert. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r. 

  XII. Ogłoszenie wyników  

Wyniki konkursu podane z ostaną:  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolno, 

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno (tj. portalu informacyjnym), 

c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kolno.  

Podano do publicznej wiadomości dnia 3 grudnia 2021 r. 

 


