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I. Podstawa prawna 

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 10 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały Nr LXXII/608/2022 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok" (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2023 

r. poz. 168 z późn. zm.) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U . z 2022 r. poz. 1634). 

II. Zakres zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadania.  

Zadanie polega na organizacji zajęć (wykładów i warsztatów) w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Miasta Jasła. W ramach realizacji zadania od podmiotu realizującego oczekuje się organizacji zajęć 

plenarnych w formule wykładowej oraz zajęć warsztatowych i praktycznych w mniejszych grupach 

według definicji uniwersytetu trzeciego wieku. Zajęcia powinny w szczególności obejmować 

stacjonarne i niestacjonarne formy kształcenia osób starszych – mieszkańców Miasta Jasła.  Zadanie 

powinno być realizowane w 2023 roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

zadania w 2023 roku wynosi 85 500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego 

wraz z udzieleniem dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji tego zadania.  

III. Zasady przyznawania dotacji. 

1. Dotacja będzie udzielona na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), zgodnie z  zasadami określonymi w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1057) oraz Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego 

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań. 

2. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator zadania. Dwie lub więcej organizacje 

pozarządowe mogą złożyć ofertę wspólną, spełniającą wymogi wynikające z ustawy. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji  

w wysokości wnioskowanej. Ponadto dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty na realizację 

zadania.  



4. Ze środków dotacji można ponosić w szczególności koszty wynagrodzeń, honorariów i innych 

kosztów dla ekspertów prowadzących zajęcia oraz inne koszty zakupów niezbędnych do 

realizacji zadania, koszty wyjazdów koszty promocji zadania publicznego.  

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.  

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

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

i o wolontariacie.  

3. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz 

obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie zawartym w ofercie. 

4. Konkurs jest realizowany przez Miasto Jasło ze środków projektu pn. „Jasło – moje miasto, mój 

dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.  

V. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło  

w Kancelarii Ogólnej w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2023 roku.    

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym  

w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych 

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Druki można pobrać w Urzędzie Miasta w Jaśle, 

Wydział Generator Nauki GEN – Referat Inicjatyw Społecznych, ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło lub po 

zgłoszeniu takiej potrzeby na adres e-mail: m.smyka@um.jaslo.pl .  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta winna być opisana  

z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu aplikującego z dopiskiem: „Organizacja zajęć praktycznych  

i warsztatów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle w Wydziale Generator 

Nauki GEN – Referat Inicjatyw Społecznych , ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło tel. 13 4486 501, adres e-

mail: m.smyka@um.jaslo.pl lub 13 4482 506, e-mail: m.pawlus@um.jaslo.pl  

V. Tryb i termin wyboru oraz kryteria formalne oceny oferty.  

1. Do udziału w konkursie i oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty:  

a) złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia 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 
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wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w terminie określonym w treści ogłoszenia 

o konkursie pod względem formalnoprawnym złożone w przewidzianym terminie. 

b) kompletne, do których dołączono wszystkie wymagane przepisami prawa  

i niniejszego ogłoszenia załączniki;  

c) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub 

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, zgodnie ze sposobem reprezentacji 

ustanowionym w statucie lub regulaminie.  

2. Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po 

wskazanym terminie jak również podpisane przez osoby nieuprawnione do tej czynności. Za 

kompletność oferty odpowiada wnioskodawca. 

3. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując 

wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

4. Do oferty należy dołączyć: 

a) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego 

rejestru lub ewidencji. 

b) W przypadku oferty wspólnej - umowę pomiędzy organizacjami pozarządowymi 

zgodnie z art. 3 ust 2 oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. 

5. Wybór ofert nastąpi  niezwłocznie po  upływie terminu do składania ofert nie później jednak 

niż do 14 kwietnia 2023 roku.    

6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert  

i zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle. 

7. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa. Komisja 

przedstawi protokół zawierający ocenę złożonych ofert Burmistrzowi Miasta Jasła, który 

podejmie decyzję o powierzeniu lub wsparciu realizacji zadania publicznego  

w drodze zarządzenia. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

VI. Kryteria merytoryczne oceny oferty.  

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową  

(w skali od 0 do 5 punktów). 

2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w skali od 0 do 5 punktów). 

3. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których 

organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie 

publiczne (w skali od 0 do 5 punktów). 



4. Ocena planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 

udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na 

realizację zadania publicznego (w skali od 0 do 5 punktów). 

5. Ocena planowanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, 

wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków 

(w skali od 0 do 5 punktów). 

6. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej 

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone 

zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 

otrzymanych na ten cel środków (w skali od 0 do 5 punktów).  

VII. Informacja o realizowanych przez Miasto Jasło 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. 

Miasto Jasło przed ogłoszeniem niniejszego konkursu, w 2022 roku zleciło w trybie  

o którym mowa w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

w wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych  

i integracyjnych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle do końca 2022 roku" wraz  

z udzieleniem dotacji na ten cel w kwocie 10 000,00 zł.  

 

  Ryszard Pabian 

(-) 

Burmistrz Miasta Jasła 

 


