
                                                                   Trzeszczany Pierwsze, dnia 16.11.2022 r. 
              
OiEL.524.1.2022 

 
Wójt Gminy Trzeszczany 

 
działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz 
Uchwały Nr XXXIV/205/2021 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 2 grudnia 2021 r.                      
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Trzeszczany z organizacjami 
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2022 ” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2021 r. poz.5521) 
 
 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert 
 
na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniem niepełnosprawnym                         
z terenu Gminy Trzeszczany do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych 
„Krok za krokiem” w Zamościu, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do                               
31 grudnia 2023 r. w dni nauki szkolnej ”. 
 
1. Rodzaj zadania. 

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania                       
w zakresie dowozu i sprawowania opieki w czasie przewozu ucznia 
niepełnosprawnego z terenu Gminy Trzeszczany (z miejsca zamieszkania) do 
Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu                          
/ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość/ i z powrotem do miejsca zamieszkania,                           
w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w dni nauki szkolnej. 

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 
pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                    
i o wolontariacie. 
 
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 51 870 zł 
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).  
 
3. Zasady przyznawania dotacji. 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie działające w obszarze: nauki, edukacji, oświaty 
i wychowania.  

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej 
umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego         
i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.                
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).  

Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. Konkurs może wygrać tylko jeden podmiot. 



Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia z udzieleniem 
dotacji na finansowanie ich realizacji. 

Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości  określonej 
przez oferenta. 
4. Termin i warunki realizacji zadania. 

Termin realizacji zadania ustala się od 1 stycznia 2023 roku do                                      
31 grudnia 2023 roku, w dni nauki szkolnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz 432 ze zm.). 

Realizacja zadania powinna się odbywać na podstawie zawartej umowy, 
zgodnie   z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością. 
Warunki realizacji zadania: 

1) dowóz  1 dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Trzeszczany z miejsca 
zamieszkania do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” 
w Zamościu i z powrotem do miejsca zamieszkania. 

Dowóz ucznia odbywać się może  tylko środkiem transportu przystosowanym do 
przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich). 

W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej 
i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem. Kierowca nie może jednocześnie 
sprawować opieki nad dzieckiem. 

W roku 2023 planuje się dowóz jednego dziecka z miejscowości Bogucice. 
 
5. Termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy 
Trzeszczany (pokój nr 6) lub przesłać pocztą na adres:  
Urząd Gminy Trzeszczany  
Trzeszczany Pierwsze 194 
22-554 Trzeszczany  
z dopiskiem „ Konkurs – dowóz ucznia niepełnosprawnego do Zamościa w 2023 r.” 
- w terminie  do dnia 8 grudnia  2022 r. do godz. 900 .  
 
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru 
ofert. 

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego 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. z 2018r. 
poz. 2057).  

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem. 
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, 

wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.  
 

Oferta powinna spełniać wymogi art. 14 ustawy o pożytku publicznym                           
i wolontariacie. 

Złożone oferty będą weryfikowane przez Komisję konkursową powołaną przez 
Wójta Gminy Trzeszczany. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę 
zostanie o tym fakcie powiadomiony. 

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności 
wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem 



merytorycznym wg  kryteriów wymienionych w art. 15 ust.1 ustawy o pożytku 
publicznym i wolontariacie. 
 
Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) złożone niezgodnie ze wzorem, 
b) złożone po terminie, 
c) złożone przez podmiot nieuprawniony, 
d)  nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych 

w niniejszym ogłoszeniu, 
e) błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione 

w wyznaczonym terminie. 
 
Komisja opiniuje rozpatrzone oferty i przedstawia Wójtowi Gminy.  
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy.  
Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.  
 
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty. 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń                      
w siedzibie Urzędu Gminy Trzeszczany, w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.trzeszczany.roztocze.pl) oraz Serwisie Internetowym Gminy Trzeszczany 
(www.trzeszczany.pl) – nie później niż do dnia 29 grudnia 2022 r.  
 
7. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego. 
 

W roku 2021 na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego do 
Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu 
przeznaczono kwotę 37 961  zł. 

W roku 2022 na realizację zadania dowozu dziecka niepełnosprawnego do 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za krokiem” w Zamościu przeznaczono 
kwotę 39 900 zł.                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 Z upoważnienia Wójta 
 
                                                                                                     Zastępca Wójta 
                                                                                                       Paweł Lipski 

http://www.bip.trzeszczany.roztocze.pl/
http://www.trzeszczany.pl/

