
BURMISTRZ MIASTA WISŁA 

43-460 Wisła, Plac B. Hoffa 3 
 Załącznik nr 6  

do Zarządzenia Nr OR.0050. 50 .2023 

Burmistrza Miasta Wisła 

z dnia 17 lutego 2023r. 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Wisła na rok 2023 z zakresu pomocy społecznej 

 

I. Rodzaj zadania: 

  

Wsparcie dla dorosłych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną – 

dowóz do miejsca prowadzenia i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla 

mieszkańców Gminy Wisła.                                                            

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:  

 40.000 zł 

 

III. Zasady przyznawania dotacji: 

1. Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia.  

2. Maksymalna wysokość dotacji w stosunku do powierzonego zadania: 100% 

3. Wymagane jest posiadanie przez oferenta środka transportu przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

4. Dowóz powinien być realizowany pod nadzorem kierowcy oraz opiekuna, przeszkolonych 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

5.Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami 

kosztorysowymi określonym w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania 

publicznego. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie 

wzrosła o więcej niż 10%. 

6. Burmistrz Miasta Wisła odstępuje od wymogu składania dodatkowych informacji 

dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w pkt III.6 wzoru 

oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań                                                        

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). 

Szczegóły określające przyznawanie dotacji określa Regulamin otwartych konkursów ofert na 

realizowanie zadań publicznych Gminy Wisła w 2021 roku stanowiący załącznik do 

Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisła Nr OR.0050. 49 .2023 z dnia  17 luty 2023r. 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania: 

1. Zadanie, na które zostanie przyznana dotacji powinno zostać zrealizowane w okresie od                      

od 20 marca 2023r. do 15 grudnia 2023r. 



2. Zadanie polega na dowożeniu i opiece podczas przewozu osób z terenu Gminy Wisła do 

miejsca prowadzenia i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach dla 

mieszkańców Gminy Wisła 

3 W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób +/- 1 warunki umowy nie ulegną 

zmianie. 

4. Osoby powinny zostać dowiezione do miejsca prowadzenia zajęć o takiej porze, aby mogły 

punktualnie zacząć zajęcia. 

5. Po zakończeniu zajęć powinny zostać odebrane bez zbędnej zwłoki. 

6. Szczegółowe godziny kursów oferent ustali z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi lub 

ich opiekunami prawnymi. 

7. O każdorazowej zmianie godziny odjazdu oferent musi poinformować dorosłe osoby 

niepełnosprawne lub ich opiekunów prawnych. 

 

V. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu 

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

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

oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r., poz. 2057). 

Oferty można składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego  

w Wiśle (43 - 460 Wisła, Pl. Hoffa 3) lub wysłać drogą pocztową w terminie do dnia                         

14 marca 2023r. do godz. 16.00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do 

urzędu. 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

a) termin: wybór ofert zostanie dokonany do dnia 16 marca 2023r., 

b) tryb: wyboru ofert dokona Burmistrz Miasta Wisła po zapoznaniu się z opinią komisji 

konkursowej; 

c) kryteria: przy wyborze ofert stosowane będą kryteria oceny określone w karcie oceny 

formalnej oferty (załącznik nr 1 do Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizowanie 

zadań publicznych Gminy Wisła w 2023 roku) oraz w karcie oceny merytorycznej oferty 

(załącznik nr 2 do w/w Regulaminu). 

VII. Informacja o wysokości przyznanej dotacji w latach poprzednich:  

w 2021r.: --- 

w 2022r.: 35.000 zł 

 

Burmistrz Miasta Wisła 

        Tomasz Bujok 

 


