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Czerwionka-Leszcryny Zarrqdzenie Nr 4s2rtt
Bunnistrza Grniny i *liasta czerwianka - Leszcuyny

z dnia I grudnia 20i1 roku
w -sprawie ogloszenia otrvarbgo konkursu ofert ne realizacjq zadafi
publicznych Gminy i fitiasta Czerwionka-Leszezyny wspieranych i 

-bud*etur

gminy w 2012 roku.

Na podstawie:
art. 30 ust^ 1 ustawy z dnia I marca 1gg0 r. o samozqdzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.15g1 z p6in. zm.)
art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 araz art, 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia*alno$ci porytku publicznego i o wolontariacie {Dz.U. Z 4003 roku,
nr S poz. 873 z p6fn. zm.)
w zwiq.zku z UchwaQ Nr Xlll140/11 Rady Miejskiej w Czerwionee-
Leszczynach z dnia 30 wrzesnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu wspotpracy Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowl/mi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno$C pozytku publicenego na 201l rok

zarzqdzam, co nastgpuje:

$1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofart na realizacjq przez organizacje

pozarzq{owe lub podrniof wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dziahlnosci poiytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.u. z 2003 roku, nr g6 poz. 873 z p62n. zm.) zadari publicznych Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu Gminy i Miasta
realizorane w nastgpujqcych obszarach:
1) Zadania w zakresia ochrony i promocji zdrowia.
Zadania realizowane w rarnach dziatan tego obszaru muszq byc zgodne
z zadaniami okreSlonymi w Gminnym Programie Profilaktyki
i Roanti4zywania Problem{np Alkoholowych na 2CI12 rok.
2) Zadania rv zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury

i dziedeictwa narodowago.
3) Zadania w zakrcsie rabwnictwa i ochrony ludno$ci.
4| Zadania w zakrcsie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
5) Zadania w zakresie pamocy spoleczn€j, w tym pomocy rodrinom
i osobom w trudnej sytuacji *yciowej oraz wyr6wnyrrania szans tych
rodzin i os6b.

2. Oglosrenie o konkursie winno miee tre56 okre$lonq w ZaQczniku do
niniejszego ZarzqSzenia.

s2
TreSC ninieiszego Zarzqdzenia nale2y zamie6cid w Biuletynie Infonnacji Publicenej
orae na tablicy ogbszefi Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny oraz
Dzielnic iSo'leetw.

s3
Nadz6r nad wykonaniem Tarzqdzenia powierzarn Pelnomocnikowi ds. Planowania
Rozwoju i Gospodarki - mgr Grcegorzowi Wolnikowi.

$4
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Nr 45?111
Burmistrua Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia S grudnia ?011 roku

OGLOSZET{IE O KO}IKURSIE OFERT t{A I}OTACJE W 20i2 r.

W rui4-ku z UchweQ $r Xll/t40ltl Rady liliejekiei w Czelvionce-Leszczynach
z dnia 30 wree6nia 2011 r., w sprawie uchwalenia Rocznogo Programu lffepdtpracy
Gminy i llieste Czeruionk{ezczyny z argenizeeiami pozarzqdowyrni oraz
innymi podmiotami pr*uadz4cymi dzialalrelG pot!firu publicrnego na 20:12 rok.

Burmis*z Grniny i tliasta Crelwionka - Leszczyny

ogiasza OTWARTY KONKUR$ OFERT dla organizacji pozarzqdorarych i innych
pdmiotow wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci poiytku publicznego
i o wolontariacb (Dz.U. z 20O3 roku, nr g6 pcz. 873 z p62n. zm-) na realizacjg zadafr
publicznych Gminy i Miasta Gzenruionka-Leszczyny wspieranycfr w formie dotacji
z budietu Gminy i Miasta w 2012 roku.

't. Konkurs obejmuie nastqpujEce mdzaje zadan:

1! Zadania w zekresie ochrony i prcmocii zdrcwia:
a/ organizacja programdw profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci
i rnbdziezy, poprzez realizacjq zadafi z zakresu profilaktyki i road4zywania
problemfir uzale2nierl, na rzecz propagsirania trze@o s\fiu 21pia,
bl dzialania integrujqce psychoprofilaktykg z aktywnoSciq sportorq w ramach
pozalekcyjnych zai€c sportowych objetych prograrnami oplekuiczo-
wychowawezymi i smioterapeutycznymi, w poradqzaniu z Funduszem Zaiqd
Sportowych dla uczni6w.
Zadania realizoware w ramach tych dziatafi musuq byd zgcdne z zadaniami
okre*lonymi w Gminnym Prograrnie Prcftlaktyki i Ronviqzywania Probbmow
Alkoholowych na 2012 r.

2l Zadania rr zEkresie kultury, s*,rki, ochrony d6br kuttury i dzledzictwa
narodowego:
at organizacia dla mieszkafic6w gminy integracyinych imprez kufturalnych
o charakteae regionalnlffn,
U arganizacja *rodotrriskourych imprez kulturalnych dla mieszkaficow gminy.

3) Zadania w zakrceie mtnrnict{ya i ochrony ludno*ci:
aI organizacja przedsipwziqd i progra*n6w w zakresie przygotowania mfodeie2y
do zapoznania sig z pruradzeniem ratmrnictwa preecirnpozaroh€go iochrony



ludno$ci przed aagrozeniaml poiarowymi. Prowacieenie zaiqc sekotenlowych
w tym zakresie, zaworiow itp"

4) Zadania w sakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycanej;
a/ organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkaflcow gminy,
zarowno na terenie grniny, jak i poza jej granicami,
b/ organizacja turniejow I zawodow rekreacyjnych dla mieszkancow gnliny.

5) zadania w zakrasie pomocy spolecznej, w tlrm pomoclr rodzinom
i oscbom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6runprania szans tych rodzin
i osob:
al organizacja paedsiEwzigc majqcych na celu pCImoc rdzinom najuboeszym
z terenu gminy,
bJ organizacja prograrn6w majqcych na celu wyrownywanie szans rodzin i os6b
bqdqcych w trudnej sytuacji iyciowej poprzez udziefanie pomocy
w rozwiqzywaniu problemdw.

7.. Na paedstawione do realizacji zadania proponuje sig przeznaczyd jako wsparcie
w formie dotacji*rcdkipubliczne w wysoko$ci:

r nE zadania w obszarze 1 - 50 000,00 zl.
r na zadania w obszarze 2 * 30 000,00 zl.
r na zadania w obszarze 3 - 5 000,00 z{.
. na zadania w abszarze 4 - 10 000,CI0 ei.
o n& zadanla w obszarze 5 - 20 000,00 zl.

Rezem wysoko66 6rodk6w publicznych przeanaczonych na realizacie zadari
wynosi 115 000,CI0 zl.

W zaleino6ci od wysokosci kwot pochodeqcych z bud2etu Gminy o jakie bgde ubiegac
siq organizacje pozarzqdowe i inne podmioty na realizacjq zadari, Gmina zastrzega
sobie prawo do dokonania przeniesien $rodkow publicznych pomiqdzy poszczeg6lnymi
obszarami.

3. Zlecenie realizacji zadan publicznych bgdzie miafo fonng wspierania tych zadari
poprzez udzielenie doiacji na ich dofinansowanie.

4. Dotacje mogE otrzyrnac organizacje pozarzqdowe, ktore nie majq zalegfrrsci
finansowych wobec Gminy z tytulu wcze*niej r-rdzielonych dotacji.

5. Crganizacje pozarzqdowe, ld6re otr4rmaty dotacje w latach ubiegtych, ponownie
mogq. otrzymac dotacje, jezeli prawidiowo razliczyty wczeiniejsze dotacje
i uzyskaiy zaakceptawan ie sprawozda n ia koncowego.



S. Oferta konkursowa Bowrnna zawierac.
r $zczeg6towy rakres reeczowy zadania publicznego proponowanego do

reaiizacji"
. tennin i miejsce realizacjizadania publicznego,
. kalkulacjg przewidpranych kosst6w realizacji zadania publicznego,
o infonnaciq o wcze*niejszej dziaialno$ci podmintu sktadajqcego ofertg

w zakresie, kt6rego dotyczq zadania.
. informacie o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

zapewniajqcych wykonanie zadania,
. informacie o wysoko$ci Srodkdw wtasnych finansowych oraz *rodkow

finansowych uzyskanych na realizacjg danego zadania z innych 2r6del,
r informacjq o niefinansowym wk*adzie wlasnym osobowym {wolontariat}

irzeczowym.
r deklaracjg o zarniarze odplatnego lub nieodptatnego wykonania zadania
r o$wiadczenie o nie prowadzeniu odplatnej dziatalno5ci potytku

publicznego i dziatalno5ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego
przedmiotu dziaialno$ci.

Ponadto do oferty naleiy dot4czyd nastgpujqce dokumenty:
. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio v'/yciEg z ewidencji lub inne

dokumenty potwierdzajqce status prawnlr oferenta i umocowanie os6b go
reprezentujqcych,

r obowiqzuiqcy statut, poSwiadczony przez oferenta wraz z o5wiadczeniem
o jego aktuafno$ci na dziefi sktadania ofer$

. umowa parinerska lub oswiadczenie partnera (w prrypadku wskazania
w pkt V.1 oferty Partneral

n o6wiadczenie o zapoznaniu siq z warunkami udziafu w konkursie.
r w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow

skladajqcych ofertg wsp6lnq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub innego uda6ciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy
upawainienie do dziatania w imieniu oferenta (-owi-

Ramowy wz6r oferty realizacji zadania publiczneEo stanowi Zal4cznik Nr 1 do
Rozporzqflzenia Ministra Pracy i Polityki Spobcznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umoii/y dotyczqcych realieacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2Q11
r., Nr 6 poz. 25) ijest dostEpny bezpairednio w Wydziale Roawoju Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka Leszczyny lub drogq elektronicznq na stronie
www.pozytek"gov.pl.

Do oferty nale:y do*qczye u{fmagane rozporzqcizeniem zalqczniki.

Podmioty, ktore skladajq kilka ofert w konkursie powinny zftriyC kaidq otertg
w odrgbnej kopercie, z odrqbnym kompletem zaiqcznikdw.

7.

n
U ,

9.



1 0. Tenniny realizacji zadan:
o zadania w obszarze 1 * 1 lutego ?01? r. - 30 listopada 2a12 r.
r zadania w obszane 2 - 1 lutego aOta r. - 30 listopada 201? r.
r eadania w obszarze 3 - 1 lutego za'lz r. - 30 listopada z01z r.
o zadania w obszave 4 - 1 lutego zalz r. - 30listopada 3012 r".
. zadania w obszarze 5 - 1 lutego z01z r. - 30listopada 2s't2 r.

i 1. $zczegolowe warunki realizacji oraz rozticzenia zadania zostana okre$lone
w urnowie o wykonanie zadania publicznego"

12. Ofertq konkursowq na realizacjg objEtych konkursem zadari nale2y ztotyc:
r w earnkniqtej kopercie z oznaczeniem obszaru i naafy zadania,
. w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycrnia 20i2 r.

z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na dotacje w 2012 roku". Oferty
zlozone po dniu 3 stycznia 2A1Z roku nie bede rozpatrywane,

. w Sekretariacie Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul.
Parkowej g.

13. Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupefrienia tych brakow. Wezwanie takie mo2e
nastqpic takze telefonicznie.

14. Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny powoia Komisjq Konkursowq.

15. Oferty na realiaacjg poszczegolnych zadafi zostanq rozpatrzone do dnia
25 stycznia 2S12 rokr:.

16. Przy rozpatrywaniu cfert Komisja uwzglEdniata bgdzie tylko takie wydatki. ktore
gwarantujq prawidlowq realizacjg zad ania"
Komisja nie bqdzie uwzglgdniala nastgpujqcych wydatk6w:
1) zwi4zanych e prowadzeniem biura i administracji,
2i kosrtow koordynatora projektu lub ksiEgCIwego rozliczajqcego dotac,je,
3) kosztow utrzymania rachunku bankowego,
4) kosztow sporzqdzenia materiabw sprawozdawczych,
5) zwiqzanych z finansowaniem rozwoju sportu w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

17.Przy rozpatrywaniu ofert oceniana bqdzie w szczeg6lno6ci:
1 i moZliwo5c realizacji zadania publicznega,
2) kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadan ia,
3) proponowana jako$e wykonania zadania i kwalifikacje asib, przy udziale
ktorych realizowane bqdq zadanie publiczne,



4) planowany udzial srodkdw finansowych radasnych lub $rodkow pochoozq_cych
z innych irddd na realizacjg zadania publicenego,
5) planowany niefinansowy wklad vurasny rzeszowy i osoboury, w tyni
Swiadezenia wolontariuszy i pracg spotecznq cztonkdw,
6) analiza i ocens realizacji zleconych zadarl publicenych, w pruypadku organi-
zacji , ktdre w latach poprzednich realizowa*y zlecone zadania publiczne biorqc
pod uwagg rzetelnoS6 i tenninowo*c oraz spos6b rozliczenia otrzymanych
na ten cel Srodk6w.

Aby otrzymac dotacjq oferta musi otrzyma* minimaln4liczbq punktow, ktdra wynosi 35.

19. Rozpatrywane oferty, kt6re otrzymaty co najmniej minimalnq liczbg punkt6w
zostanq ujqte w rankingu ofert i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi
Gminy i Miasta Czerwionka*Leszczyng, wraz z proponowanE wysokoSciq dotacji.

I i k stosowane ocen|e ru ofert
Lp. Kryterium Punkty ilax.

punktacia
z ? 4

1. Mozfiwo$c realizacji zadania publicznego - baza, loka-
!o!u?, sprzgt

1*5 5

2. Kalkulacja kosztow - ocena zasadno$ci wysokosci wnio-
skowanych Sradkow, oszczednosd w realizacii zadania.

1-5 5

3. Proponowana iako66 wykonania zadania. 1-5 5
4. Kwalifikacie os6b, kt6re realizowa6 beda zadanie nubl. 1-5 5
5. Pfanowany udziat Srodkdw finansowych wiasnych lub

Srodk6w pochodzqcych z innych 2r6det na realizacjq
zadania publicznego:

.  20o/s-25o/o=5pkt . ,
: 26ala - 30% = 10 pkt.,
r 31alo - 35ala = 15 pld.,
. 36% - 49a/o = 20 pkt.,
r powlZei 40 % - 30 pkt.

5-30 30

6. P lan owa ny p rzez org a n izacjg poza rzqd owq n iefi na nso-
wy wklad wiasnym osobowy i rzeczowy, w tym swiad-
czenia wolontariuszv i prace spoteczna czlonkdw.

0-5 E

7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadarl publicznych
w przypadku organizacli pozazqdowej , kt6re w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne:
(so/idnoSc, doSwrbdczenie w realizacji padabnych
przedsiqwziqc, pewnoSc, tradycje we wspalp racy).

r rzetelno5i-3p.
r terminowoic-3p.
r sposdb rozliczenia otrzymanych 6rodk6w * 4 p.

0-10 10

8. KompletnoSc, jako$c, popra\,vno*c matematyczna i czy-
telnoSc graficzna sporzadzenia oferty.

0-5 5

Razem punktacia: 9-70 70



20. Burmistrz ogrbsza tvyniki ohnartegro ko,nkursu ofert i zarriera umouq z pod-
rniotami, ktoryrn przyznano dotaqq"

2'!- Minimalny udzial wkladu vl*asnego finansowego lvynosi Z1a/o kosztow realizacji
zaciania.

22. zlozenie oferty nie.!est rorvnoznaczne z przyznaniem ciotacji.

23' Dopuszcza siq mo2liwosi prryznania niiszej wartoscidotacji ni2 wnioskowana.
W takim prrypadku, po tebfonicznym powiadomieniu przez pzewodniczqcego
Komisji Konkursowej, zaktualizowany harmonogram ikalkulacjq przewidy*anyln
koszt6w realizacji zadania do wielkosci przyJnanej dotacji nalezy przed{ozye
w ciqgu 2 dni, w Sekretariacie Urzgdu Gminy i lritiasta Czlrwionki-te*."=yny.
Niedopehienie tego obowiqgku w wtu. terminie traktowane bgdzie lakbrezygnacja z dotacji.

24' W 2011 r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ztecila realizacjq w forrnie
wspierania nastqpuj4ce zadania pubf iczne:

- Dzia{ania w obszarze ochrony i prornocjizdrowia,
- Dzialania w obszarze kultury i sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji,
- Dzialania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportui rekreacji,
- Dzialania w obszarze ratownictra i ochrony ludnosci"
- Dzia*ania w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji tyciowej oraz wyrdwnywania szans tych rodzin i os6b.

Na realizaciq tych zadan z bud2etu Gminy i Miasta Crerwionka-l-eszczyny
w 2011 roku pruekazano og$lnq kwotq dotacjl w wysoko*ci: 103 272,00 zi.

22. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnigcia konkursu.
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