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'5r1ka-  - " t?$tcryrrv zarzqdzenie nr\5lYto
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadaf
publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z bud2etu
gminy w 2O11 roku.

Na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2OA1 r., Nr 142, poz. 1591 zpo2n. zm.)
art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o dziaftalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2OO3 roku,
nr 96 prz. 873 zp62n. zm.)
w zwiegzku z Uchwalq Nr LIV/671110 Rady Miejskiej w Gzerwionce-
Leszczynach z dnia 29 pa2dziernika 2O1O r. w sprawie uchwalenia
Rocznergo Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z orgadzacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dziaNalrptc po2ytku publicznego na 2011 rok

zarz4dzam, co nastqpuie:

s1
1. Ogtaszam otwarty konkurs ofert na realizade przez organizacje pozarz4dowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z2OO3 roku, nr 96 poz.
873 z p62n. zm.) zadan publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych z: bud2etu Gminy i Miasta realizowane w nastgpujqcych obszarach:

1) Zadania w zakresie ochrony i promocii zdrowia.
Zadania reralizowane w ramach dzialan tego obszaru muszq byc zgodne
z zadanianri okre6lonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania

Problem6w Alkoholowych na 2011 rok.
2l Zadania w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa

narodowego.
3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci.
4) Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznei:
5) Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i

osobom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych
rodzin i os6b.

2. Ogloszenie o konkursie winno mie6 tre6c okre6lonq w Zalqczniku do niniejszego
Zarzqdzenia.

s2
Tre6c niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamie6cid w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablir;y ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny oraz
Dzielnicisole,ctw 

s3

Nadzor nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Zastgpcy Burmistrza Gminy
i Miasta Czenvionka - Leszczyny - mgr Andrzejowi Raudnerowi.

s4
Zarzqdzenie lvchodziw 2ycie z dniem wydania.
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OGLOI}ZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2011 r'

W zwiqTku z Uchwalq Nr LIV/671/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 29 pra2dziernika 2O1A r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 poiytku
pubficznego na 2O11 rok,

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

oglasza OTI1ARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarzqdowych i innych
podmiot6w wlrmienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontaria,:ie (Dz.U. z 2OQ3 roku, nr 96 poz. 873 z po2n. zm.) na realizaciq zadafi
publicznych (iminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta w 2411 roku.

1. Konkurs obejmuje nastqpujqce rodzaje zadafi:

1) Zad,ania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a/ orgarrizacja program6w profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci
i mlodz:ie2y, poprzez realizailq zadan z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania
probfenrow uzale2nien, na rzecz propagowaniatrzefuego stylu 2ycia
bl dzialania integrujqce psychoprofilaktykq z aktpvno6ciq sportowq w ramach
pozalelcyjnych zajq6 sportowych objgtych programami opiekunczo-
wychovrawczymi i socjoterapeutycznymi, w powiqzaniu z Funduszem ZatQc
Sportov4ych dla uczni6w.
Zadaniat realizowane w ramach tych dzialafi muszq byc zgodne z zadaniami
okre6lonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Afkoholowych na 2O11 r.

2l Zaclania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa
narodo'wego:
a/ orgarrizacja dla mieszkanc6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych
o charakterze regionalnym
b/ orgarizacja Srodowiskowych imprez kulturalnych dla mieszkaficow gminy.



3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci:
a/ orgarrizacia przedsiqwziq6 i programow w zakresie przygotowania mlodzie2y
do zapoznania siq z prowadzeniem ratownictwa przeciwpo2arowego i ochrony
I udn o6c i prze d zagr o2eni ami po2ar ovqlm i. P r ow adzeni e zalq c szko I en iowych
w tym zakresie, zawod6w itp.

4l Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
al orgenizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkafic6w gminy,
zar6wnc na terenie gminy, jak i poza jej granicami,
b/ orgarizacja turniejow i zawod6w rekreacyjnych dla mieszkarlcow gminy.

5) Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom
i osob<>m w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin
i os6b:
al organizacja przedsigwzigc majqcych na celu pomoc rodzinom najuboZszym
z terenu gminy,
bl organizacja programow majqcych na celu wyr6wnywanie szans rodzin i os6b
bgdqcych w trudnej sytuacji zyciowej paprzez udzielanie pomocy
w rozw qzywaniu problemow.

2. Na przr>dstawione do realizacji zadania proponuje siq przeznaczycjako wsparcie
w formie dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci:

o na zadania w obszarze 1 50 000,00 zl.
. r'ra zadaniaw obszarze2 - 25 000,00 zt.
. r'ra zadania w obszarze 3 - 5 000,00 zl.
o r'ra zadaniaw obszarze 4 - 15 0OO,00 zl.
o na zadania w obszarze 5 - 20 000.00 zl.

Razem wysoko56 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadaf
wynosi 115 000,00 zl.

W zale2noSci od wysokoSci kwot pochodzqcych z bud2etu Gminy o jakie bgdq. ubiegac
siq organizacie pozarzqdowe i inne podmioty na realizacjq zada6, Gmina zastrzega
sobie prawo clo dokonania przeniesien Srodk6w publicznych pomiqdzy poszczegolnymi
obszarami.

3. Zlecenie realizacji zadari publicznych bqdzie mialo formq wspierania tych zadail
poprze.z udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

4. Oferta ronkursowa powinna zawiera6:
o r3ZGZeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do

realizaili,
e 1:ermin imiejsce realizacji zadania publicznego,
o l<alkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
o rnformacjg o wczeSniejszej dzialalno5ci podmiotu skladajqcego ofertq

'v zakresie, kt6rego doty czqzadan ia,



o iilformacie o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
z:apewniajqcych wykonanie zadania,

o irformacie o wysoko5ci Srodkow wlasnych oraz Srodkow finansowych
r;zyskanych na realizacjg danego zadania z innych 2r6del,

o cleklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania
o o6wiadczenie o nie prowadzeniu odplatnej dziatalno6ci pozytku

;rublicznego i dzialalno5ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego
prrzedmiotu dzialalno5ci .

Ponadto do oferty nale2y dolqczyd nastgpujqce dokumenty:
. erktuafny odpis z rejestru lub odpowiednio lryciqe, z ewidenqi lub inne

clokumenty potwierdzalqce status prawny oferenta i umocowanie os6b go
reprezentujqcych,

. obowiqzuiqcy statut, po6wiadczany przez oferenta wraz z o6wiadczeniem
o jego aktualno6ci na dziefi skladania oferty

. sprawozdanie merytoryczne za2O1O r.
o s;prswozdanie finansowe za 2O1O roku, kt6re zgodnie z ustawq

o rachunkowo6ci sklada siq z:
- bilansu,
- rachunku wynik6w (zyski i straty),
- inf ormacji dodatkowej,

. Lrmowa partnerska lub o6wiadczenie partnera (w przypadku wskazania
vr pkt V.1 oferty Partnera)

o cr6wiadczenie o zapoznaniu siq z warunkami udzialu w konkursie.

Ramowy wz6r oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalqcznlk Nr 1 do
Rozponrqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 13 pa2dziernika 2O1O
r. w sF)rawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji
zadania, publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. z 2OOS r., Nr 264 poz. 2207) i jest dostepny bezpo6rednio w Biurze Polityki
Spolecz:nej Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny lub drogq
elektrorr i cznq na stron ie www. pozytek. gov. pl.

Podmioty, kt6re skladajq kilka ofert w konkursie powinny zlo2ye ka2dqofertq
w odrqbrnej kopercie, z odrqbnym kompletem zalqcznikow.

7. Terminl' realizaQi zadan:
. zadania w obszarze 1 - 1 lutego 2A1O r. - 30 listopada 2O11 r.
o zadania w obszarze2 - 1 lutego 2A1O r. - 30 listopada 2011 r.
o zadania w obszarze3 - 1 lutego 2O1O r. - 30 listopada 2O11 r.
o zadania w obszarze 4 - 1 lutego 2A1O r. - 30 listopada 2O11 r.
o zadania w obszarze 5 - 1 lutego 201O r. - 3O listopada 2011 r.

8. Szczegolowe warunki realizacji oraz zadania zostanq okre6lone

5.

6.

w umovlrie o wykonanie zadania publicznego.



9. Ofertq konkursowq na realizacjg objqtych konkursem zadari nale2y zlo2y6
. w zitmkniqtej kopercie z oznaczeniem obszaru i naan4/ zadania,
o w fc,rmie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stvcznia 2

z a,Jnotaciq ,,Otwarty Konkurc Ofert na dotacje w 2O11 roku" Oferty
zlo2one po dniu 5 stycznia 201 1 roku nie bqdq rozpatrywane,

. w Sekretariacie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul.
Parliowej 9.

1 0. Dopus,zcza sig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brakow. Wezwanie takie mo2e nastqpi6
tak2e telefonicznie.

1 1. Do prz:eprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

12. Oferty na realizacjq poszczeg6lnych zadafi zostanq rozpatrzone do dnia
28 stycania2Oll roku.

13. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki, ktore
gwaran lujq prawidlowq realizacje zadania.
Kom isjer nie bgdzie uwzglqdniala nastgpujqcych wydatk6w:
1) zwia;zanych z prowadzeniem biura i administracji.
2) koszlow koordynatora projektu lub ksiggowego rozliczal€tcego dotacje.
3) koszl6w utrzymania rachunku bankowego.
4) koszl 6w sporzqdzenia material6w sprawozdawczych.
5) zwi4:anych z finansowaniem sportu w obszarze wspierania i upowszechniania
kultury lizycznej.

14. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana bqdzie w szczeg6lno5ci:
1) mozliwo56 realizacji zadania publicznego
2) kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowana jakoSc wykonania zadania i kwalifikacje os6b, pr4y udziale
ktorych realizowane bqdq zadanie publiczne;
4) plan<lwany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodkow pochodzqcych
z innyctr 2r6del na realizacjq zadania publicznego;
5) plancrwany wklad rzeczory, osobowy, w tym Swiadezenia wolontariuszy i pracg
spoleczrq czfonkow;
6) analiza i ocena realizaqi zleconych zadaf't publicznych, w przypadku organi-

zaqi , kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne bio-
rqc 1>od uwage rzetelno5c iterminowo5c oraz spos6b rozliczenia otrzymanych
na tern cel Srodkow.



15 I stosowane ocenre ofert ce:
Lp. Kryterium Punkty Max.

ounktacia
1 , 3

1. Mo2liwr>56 realizacji zadania publicznego - baza, loka-
lowa, slrZet.

1 -5 5

2. Kalkulacja koszt6w - ocena zasadno$ci wysoko$ci wnio-
skowar;vch Srodkow, oszczedno*C w realizacii zadania.

1-5 5

3. owana jako6i wykonania zadania. 1-5 5
4. Kwal os6b. kt6re realizowad zadanie 1-5 5
5. Planowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub

Srodk6lv pochodzqcych z innych 2r6del na realizacjq
zadania publicznego:

. i,-Ao/o - 25o/o = 5 pkt.,
o 7160/o - 3Oo/o = 10 pkt.,
. i!1 o/o - 35o/o = 15 pkt.,
o i]6% - 4oo/o = 20 pkt.,
o powvZei 40 % - 30 pkt.

5 -30 30

6. P I anowan y przez organ izacj q pozauqdowq wklad rze-
czowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy i pra-
ce spol,aczna czlonkow.

0-5 5

7. Anafiza i ocena realizacji zleconych zadan publicznych
w przypadku organizacji pozarzqdowej , kt6re w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne:
(Solidno56, do$wiadczenie w realizacji podobnych
przedsi2wziq6, pewno36, tradycje we ws p6l pracy).

.  rzetelno5d-3p.

. terminowo6c-3p.
o tiDos6b rozliczenia otrzvmanvch Srodkow - 4 p.

0-10 10

8. Komple tno$c, j ako6i, poprawno6d matem aty czna i czy -
telno6i qraficzna sporzadzenia wniosku.

0-5 5

Razem punktacia: 9-70 70

Aby otrzymad dotacjg oferta musi otrzyma6 minimalnq liczbq punkt6w, kt6ra wynosi 35.

16. Rozpatrywane oferty, ktore otrzymaly co najmniej minimalnq liczbg punktow
zostane; ujqte w rankingu ofert i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi
Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny, wraz z proponowanq wysoko6ciq dotacji.

17. Burnristrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert i zawiera umowe
z podmiotami, ktorym przyznano dotacjq.

18. Minimalny udzial wkfadu w{asnego finansowego wynosi 2oo/o kosztow realizac4i
zadanier



19.Zlohenie oferty nie jest rownoznaczne zprzyznaniem dotacji.

20. Dopus,zcza siq mozliwo6i przyznania nizszejwartoSci dotacji ni2 wnioskowana.
W takirn przypadku, po telefonicznym powiadomieniu przez Przewodniczqcego
Komisji Konkursowej, zaktualizowany harmonogram i kalkulacjg przewidywanych
kosztovr realizacji zadania do wielko6ci przyznanej dotacji nateZy przedto2y6
w ciqgu 2 dni, w Sekretariacie Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Niedopr;lnienie tego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bqdzie jako
rezygnercja z dotacji.

21. W 2009 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq w formie
wsp ierer n i a nastgpujqcych zadafi publ icznych :
- Przec iwdzialanie patologiom spolecznym i profi laktyka uzale2niefi ,
- Ochrona i promocja zdrowia oraz dzialalno66 na rzecz osob niepelnosprawnych,
- Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej oraz pielggnowanie polsko5ci
- Naukra, Edukacja, O5wiata iWychowanie,
- Upowszechnianie irozwoj sportu, turystyki i rekreacji.
- Pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
2yciowej oraz wyrownywania szans tych rodzin i osob. Zadania z tego obszaru
byly renlizowane przez OPS w Czerwionce-Leszczynach i byly zlecane na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2OO4 r. o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2008 r.,
Nr 115. poz.728).
Na realizacjg w/w zadan z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 200€l roku przekazano ogolnq kwotq dotacji w wysoko6ci: 315.000,00 zl.

22.W 2O1O r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjg w formie
wspiereinia nastgpujqce zadania publ iczne :
- Dzialania w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
- Dzialania w obszarze dzialalno6ci na rzecz os6b niepelnosprawnych,
- Dzialania w obszarze kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i tradycji,
- Dzialania w obszarze nauki, edukacji, oSwiaty iwychowania,
- Dziafania w obszarze upowszechniania kultury fizyczn$, sportu i rekreacji,
- Dzialania w obszarze ratownictwa i ochrony ludno6ci,
- Dzialania w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudn:j sytuacji 2yciowej orazwyr6wnywania szans tych rodzin i os6b. Zadania
te byly zlecane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2OO4 r. o pomocy
spolecznej (Dz.U. z2OO8 r., Nr 115. poz.728).
Na realizacjq tych zadari z bud2etu Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
w 2010 roku przekazano og5lnqkwotg dotacjiwwysoko5ci. 325 000,00 zlotych.

23. Burmir;trz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnigcia konkursu.
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