
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwtouka-LeszczYnY Zarzqdzenie Nr 92/'15
Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny

z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadaf publicznych
Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny wspieranych z bud2etu gminy w 2015 roku.

Na podstawie:

- art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
22013 r., poz. 594 zp62n. zm.),

- art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz arl. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,

o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22014 r.,
poz. 1118 z p62n. zm.),

- art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych
(t.j. Dz. U.22013r., poz.885) zp6n.zm.;

- w zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Wspolpracy Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2015
rok

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg pzez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22014 r.,

nr 1118 z p62n. zm.), zadar\ publicznych w formie wspierania z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizowanych w nastgpujqcych obszarach:

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) organizacja program6w profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci

i mlodzie2y, poqzez realizacjq zadafi z zakresu profilaktyki rozwiqzywania
problem6w uzale2niefi, na zecz propagowania trze2wego stylu zycia. Zadania
realizowane w ramach tych dzialari muszq by6 zgodne z zadaniami okre6lonyml
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
na 2015 rok.

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja dla mieszkaic6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych

o charakterze regionalnym - lokalnym i Srodowiskowym.
b) kultywowanie tradycji regionalnych.

Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci:
a) organizacja przedsiqwziqd i program6w w zakresie pzygotowania mlodzie2y do

zapoznania siq z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochrony
ludno5ci pzed zagro2eniami po2arowymi. Prowadzenie zajge szkoleniowych
w tym zakresie, zawod6w itp.

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkafic6w gminy,

zar6wno na terenie gminy, jak i poza jq granicami;
b) organizacja turniej6w i zajqt, rekreacyjnych dla mieszkaric6w gminy, za

wyjqtkiem przygotowari i start6w w rozgrywkach ligowych.
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Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:
a) organizacja przedsiqwzig6 majqcych na celu pomoc rodzinom najubo2szym

z terenu gminy,

Zadania w zakresie dzialalno5ci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j
przedsigbiorczoSci:
a) organizacja przedsiqwzigi w zakresie wdra2ania program6w pobudzania

przedsiqbiorczo6ci. Prowadzenie zajqe szkoleniowych, edukacyjnych,
konkurs6w, akcji promocyjnych itp., przyczyniajqcych sig do rozwijania postaw
przedsiqbiorczych oraz podnoszenia kompetencji kluczowych zdefiniowanych
przez Unig Europejskq,

b) promocja spolecznej odpowiedzialnoSci biznesu,
c) wspieranie aktywno6ci spolecznej i obywatelskiej wSr6d ludzi mlodych.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Tre56 niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamieSci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej ina tablicy ogloszeri Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gminy
i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY i MIASTA

Czcrw lonkr'LcszczytrY
ZalEcznik
do ZazEdzenta
Nr 92l'15
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 4 marca 2015 roku

OGI-OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2015 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr XLV|ll/652/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy
i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z organizailami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku publicznego na 2015 rok

OGI-ASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 z p62n. zm.) na realizacjq zadari publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranych w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2015 roku.

1. Konkurs obejmuje nastqpujqce rodzle zadah'.

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) organizacja program6w profilaktycznych wtaz z formami wypoczynku dla dzieci

i mlodzie2y, popzez realizaqg zadah z zakresu profilaktyki rozvliqzywania
problem6w uzale2nier1', na tzecz propagowania trzeZwego stylu 2ycia. Zadania
realizowane w ramach tych dzialafi muszq by6 zgodne z zadaniami okreSlonymi
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na
2015 rok.

2) Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja dla mieszkaicow gminy integracyjnych imprez kulturalnych

o charakterze regionalnym - lokalnym i Srodowiskowym.
b) kultywowanie tradycji regionalnych.

3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci:
a) organizacja przedsiqwzig6 i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do

zapoznania sig z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochrony ludnosci
ptzed zagtoheniami po2arowymi. Prowadzenie zajQC szkoleniowych w tym zakresie,
zawod6w itp.

4) Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkahc6w gminy, zar6wno

na terenie gminy, jak i poza jej granicami;
b) organizacja turniej6w i zajg6 rekreacyjnych dla mieszkahc6w gminy, za wyjqtkiem

przygotowaf i start6w w rozgrywkach ligowych.



5)

6)

Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b:
a) organizacja przedsigwzigc majqcych na celu pomoc rodzinom najubozszym

z terenu gminy,

Zadania w zakresie dzialalnoSci wspomagajqcej rozw6j gospod arczy, w tym rozw6j
przedsigbiorczoSci:
a) organizacja przedsigwzig6 w zakresie wdra2ania program6w pobudzania

przedsigbiorczo6ci. Prowadzenie zajqc szkoleniowych, edukacyjnych, konkurs6w,
akcji promocyjnych itp., przyczyniajqcych sie do rozwijania postaw
przedsiqbiorczych oraz podnoszenia kompetencji kluczowych zdefiniowanych przez
Unig Europejskq,

b) promocja spolecznej odpowiedzialnoSci biznesu,
c) wspieranie aktywnoSci spolecznej i obywatelskiej wSr6d ludzi mlodych.

Na przedstawione do realizaqi zadania proponuje sig przeznaczy6 jako wsparcie
w formie dotacji Srodki publiczne w wysokoSci:
. na zadania w obszarze 1 - 60 000,00 zl.
. na zadania w obszarze 2 - 46 000,00 zt.
. na zadania w obszarze 3 - 5 000,00 zl.
. na zadania w obszaze 4 - 15 000,00 z+.

. nazadania w obszarze 5 - 18 000,00 zl.

. na zadania w obszarze 6 - 10 000,00 zt.

Razem wysokoSi Srodk6w publicznych ptzeznaczonych na realizacjg zadarl wynosi
154 000,00 zl.
W zale2noSci od wysoko6ci kwot pochodzqcych z bud2etu Gminy o jakie bgdq ubiega6
sig organizacje pozarzqdowe i inne podmioty na realizacjg zadari, Gmina zastzega
sobie prawo do dokonania przeniesiei Srodk6w publicznych pomiqdzy poszczeg6lnymi
obszarami.

Zadania mogq by6 realizowane w terminie od 20 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zlecenie realizacji zadari publicznych bqdzie mialo formg wspierania wykonania tych
zadah wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez
organizacjg nie mniej niZ 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizaqi
zadania, przy czym co najmniej polowg w postaci finansowej.

W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysoko6ci
do 25o/o udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia
koordynatora.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest sfinansowanie koszt6w
zakupu sprzqtu komputerowego, je2eli jego zakup bezpoSrednio zwiqzany jest
z merytorycznq tealizaqe zadania. Koszt zakupu nie mo2e przekroczye 10% wartoSci
finansowej zadania.
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7. W przypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotacjq w wysokoSci ni2szej ni2
wnioskowana, jednak nie mniej, niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodnie6,
kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania.
Wprowadzone zmiany nie mogq obni2yc wartoSci merytorycznej projektu i jego
zaloionych efekt6w. W takim przypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulacjq
przewidywanych koszt6w realizaqi zadania do wielko6ci przyznanej dotacji nale2y
WzedloZye w ciqgu 2 dni, w Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,
przy ul. Parkowej nr 9 i poprzez generator wniosk6w www.witkac.pl. Niedopelnienie
tego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bgdzie jako rezygnacja z dotacji.

8. Dotacje mogE otrzymai organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majE zalegloSci
finansowych wobec Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.

9. Organizacje pozazqdowe, ktore otrzymaly dotacje w latach ubieglych, ponownie mogq
otrzymaA dotacje, je2eli prawidlowo rozliczyly wcze5niejsze dotacje i uzyskaly
zaakceptowanie sprawozdania koncowego.

'10. Oferta konkursowa powinna zawierat:

1) szczeg6towy zakres Eeczow zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizaqi zadania publicznego,
3) kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
4) informacjg o wcze6niejszej dzialalno6ci podmiotu skladajqcego oferte w zakresie,

kt6rego dotyczy zadanie,
5) informacjq o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniajqcych

prawidlowe wykonanie zadania. W przypadku realizacji zadai z obszaru 1 nale2y
dolqczye zaSwiadczenie (dyplomy) stwierdzajqce posiadanie przez osoby realizujqce -
kwalifikacje do prowadzenia zalqe profilaktycznych. W przypadku realizacji zadari
zwiEzanych z organizaqq wycieczek turystycznych fakt ten musi wynikae z zapis6w
statutowych.

6) informacjg o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat)
i rzeczorym,

7) deklaracjg o zamiaze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nale2y dolqczy6 nastepujqce dokumenty:

a) aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, wyciqg z ewidencji lub inny dokument
potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego ofertq oraz umocowanie os6b
go reprezentujqcych (w przypadku reprezentacji innej ni2 okreslono w odpisie,
wyciqgu lub innym dokumencie, rownie2 aktualne, prawidlowo podpisane
pelnomocnictwo). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertq
ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego wla6ciwego rejestru -
dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta (-ow).

c) obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej dolqczony do oferty popzez generator
lub w wersji papierowej dolqczony do oferty.

d) W przypadku zlo2enia oferty wsp6lnej nale2y dolqczyi umowq zawartE miedzy
dwoma lub wigcej podmiotami uprawnionymi, okreSlajqcq zakres ich Swiadczeri
skladajqcych sie na realizacjq danego zadania publicznego iwskazujqcq:



. jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywa6
poszczeg6lne podmioty uprawnione,

. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

11. Oferta sporzqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznq z dnia 15 grudnia 20'10 r.,
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizac4i zadania
publicznego otaz wzotu sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 201 1 roku Nr
6 poz. 25). Po wypetnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale2y jq wydrukowa6,
podpisai i zlo2yt, w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem
w pkt. 13.

12. Do ofert konkursowych nale2y dolqczy6 wymagane rozporzqdzeniem zalqczniki.

13.Oferty konkursowe na realizacjq zadania nale2y zlo2ye w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 marca 2015 roku:
a) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie

internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem
o niniejszym konkursie oraz na stronie \ /ww. ngo.czeMionka-leszczyny.pl
w zakladce: generator ofert i sprawozdah lub dotacje - konkursy.

b) w formie pisemnej w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem naaity zadania,
z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizaqg zadah publicznych w 2015 roku"
w Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr g.

14. Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje poptzez informacjg
w generatorze oraz telefonicznie.

15.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy iMiasta Czeruvionka-
Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

16.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re
ztuiqzane sq z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantuiq iego prawidlowq
realizacjq.

17. Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 17 kwietnia 2015 roku. lnformacja
o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:
http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na zadania_publiczne.html
na tablicy ogloszeh Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9
otaz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

18. Komisja opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastqpujqce kryteria
meMoryczne:
a) zasadno66, trafnoSd oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez

podmiot sktadajqcy ofertg: w jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie
odpowiada na realnq potrzebg mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt ),b) poprawno5c ijakos6 planowanych dzialan projektowych: czy planowane dzialania
sq zgodne z celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem



potrzeby rcalizaqi projektu, a tak2e czy m4q szanse by6 ztealizowane
w zaplanowanym czasie (0 - 8 pkt.),

c) skuteczno6c dzialah, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b,
przy udziale ktorych podmioty uprawnione bgdq realizowae zadanie publiczne:
czy planowane rezultaty sq mo2liwe do osiqgniqcia w rainach realizaqi projektu
(0 - 8 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi
zasobami ludzkimi, zeczowymi do wlaSciwej realizacji zadania? Czy w projekcie
jest przewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt.),

19. Kfieria oceny czeSci finansowej:
a) adekwatnoS6 i sp6jno6i finansow i dzialafi czy proponowane wydatki odpowiadajq

proponowanym dzialaniom? Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji
zadania publicznego odnosi sie do zakresu rzeczowego zadania? (0 - 4 pkt.),

b) racjonalno66 naktad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady
finansowe zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - 7 pkt.),

c) doSwiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewngtrznych : czy organizaqa pozazqdowa wcze6niejszej realizowala zadania
publiczne lub projekty spoleczne finansowane z dotaqi? (0 - 5 pkt.).

20. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny me$orycznej i finansowej wynosi 52. Szczeg6lowe
karty oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i2 do
niniejszego ogloszenia.

21 .Z posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protok6l, zawierl4cy listg rankingowq
projekt6w oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protok6l ten zostanie nastgpnie
przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjqcia
ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje
odwolanie.

22.Przyznana dotacja nie mo2e byc wykorzystana na:

1) przedsigwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych.

2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na rcdizaqe zadania
poza terminem umovyy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomo6ci,
5) rezerwy na pokrycie przysztych strat lub zobowiqzai,
6) dzialalno66 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 poZytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) dzialalno6c politycznq,
10)pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji

zleconego zadania,
11)nagrody, premie i inne formy pomocy 'zeczowq lub finansowej dla os6b zajmujqcych

sie realizacjq zadania,



12)podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z ptawa do odliczenia podatku
od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

13)zobowiqzania z tytulu zaciqgnietej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto6ciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

14)wynajem lub dzier2awq obiekt6w wlasnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
15)koszty pokryte przez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania),
16)zwiqzanych z finansowaniem rozwoju sportu w obszarze zadai Nr 4: wspierania

i upowszechniania kultury fizycznq.

23.Warunkiem pzekazania przyznanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji
(nale2y pamiqhe, 2e wydatki mogq byc dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i muszq zostai zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

24. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulowad bqdzie umowa zawafta pomiqdzy Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny,
a podmiotem wylonionym w konkursie.

25. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane
Srodki mogq bye przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjq
zadania w innej formie.

26.Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w Urzqdzie Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7,
tel. 32 43 12 251.

27. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 2h i 21

ustawy.

28.Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

29.W 2014 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq w formie
wspierania nastqpujqce zadania publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
e) w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
f) w zakresie dzialalno6ci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j

przedsiqbiorczoSci,
g) w zakresie ekologii i ochrony zwierz1t oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizacjg tych zadai z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku
przekazano og6lnq kwotq dotacji wwysokoSci: 105 800,00 zl.

30. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.

WNY

t*
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Wz6r Nr 1

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z pozytku publicznego - 2015 r.)

Nazwa organizacji
Obszar:

Lp

Wptywwniosku zdnia (data, numer rejestru):

Dokument / zagadnienie

ti' oferta - sp6jnosc wersli z n"n"rl,or" i papierowej

2. Aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub inny
dokument potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego
ofertq oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w pzypadku
reprezentacji innej niz okreSlono w wyciqgu lub innym
dokumencie, rownie2 aktualne, prawidlowo podpisane
pelnomocnictwo). Odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.
Wym6g: OlerlaZal. 1 + wyjaSnienie pkl.24 + Ogloszenie konkursowe
ust. 10 pkt 8a i 8b
Spelnienie wymogu: stosowne dokumenty.

3. Podpis ofefi przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem -
osoby wyszczegolnione w Zaiwiadczeniu lub KRS.
Wym6g: Oferta Cz. I, pkt. 9, Ogloszenie 10 pkt 8a i 8b
Spelnienie wymogu: wtaSciwe podpisy pod ofertq.

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow
skladajqcych ofertg niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub innego wla5ciwego rejestru - dokument
potwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta
(-6w)
Wym6g: Oferta Cz. I Ogloszenie 10 pkt 8a i 8b
Spelnienie wymogu: pelnomocnictwo lub stosowny dokument.

5. Obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej lub papierowej.
Wym6g: Ogloszenie - ust. 10 pkt 5
Spelnienie wymogu: Statut - w wersji elektronicznej lub papierowej.

6. lnformacja, czy oferenUoferenci pzewidujq realizowac zadanie
publiczne w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 (oferta
wsp6lna) i 7 (podwykonawcy) Ustawy.
Wym6g: Oferta Cz. V, pkt. 4 + Oferta - strona tytulowa, Ogloszenie - ust. 10 pkt
8d
Spetnienie wymogu: odpowiednie zapisy w ofercie + umowa (e6li konieczna).

7. Wstqpna analiza kosztorysu pod wzglgdem wydatk6w
kwalifikowanych i niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne
z wymogami ogloszenia o konkursie.
Wym6g: Ogloszenie ust. 22
Spelnienie wymogu: oferta - kosztorys Cz. lV, Tab. 1.

8.
lnne.

Braki lub btgdy formalne w ofercie.

Propozycja: dopuScid do oceny merytorycznej / odrzucic.

Data oceny formalno-prawnej :

Spelnia
kryterium

TAK/NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

4

NIE

Czas na
uzupelnienie

TAK 2 DNI

TAK 2 DN!

TAK 2 DNI

2 DNI

2 DNI

10.

TAK

TAK

Podpis cztonkow Komisji
Konkursowej:

jld{ql
r* ,A



Wz6r Nr 2

Karta ocenv mervtorvcznei - finansowei - dotacia z zakresu po2vtku w formie wspierania realizacii zadania.
Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM

- ocena merytoryczna -
llo56 punkt6w
mo2liwych do

przyznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1. ZasadnoS6 wptywajqca na warto66
merytorycznq oferty, trafnoSc oferty,
mo2liwo56 realizacji zadania
publicznego przez podmiot sktadajqcy
ofertq: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkancow
Czenryionki-Leszczyn.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo
bedzie realizowane w ramach proiektu) - (rr. cz. nt, pkt 1)

0-2pkt

b) proiekt iest zqodnv z celami ogtoszoneqo konkurs. - osl. wstep i p.2 0-2pkt
c) szczegolowo opisano i uzasadniono potrzebg @r. cz. lt, p. 2) realizacji
projektu, wskazano grupe odbiorc6w - adresat6w zadania @r. cz. ttt, p. r),
wskazano cele projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem,
potrzeba kogo dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki.
Podano 2rodla uzyskania informacji.

0-4pkt

2. Poprawno66 i jako56 planowanych
dzialaf projektowych: Czy pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potrzeby realizaili
projektu, a tak2e czy malq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.

a) zaplanowane dzialania sa zqodne z celami proiektu, @r. cz. ttt, p. B) 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i prowadza do osiagnigcia zamterzonych rezultat6w, (or. cz. ilt, p. o, s i 1o),

0-2pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dzialan - racjonalny
i dobrze zaplanowany harmonogram dzialaf @r. cz. ut, p. e),

0-2pkt

d) zaplanowane dzialania majq szansg byc zrealizowane w zaplanowa-
nvm czasia bf. cz. ilt, p.8 i 9),

0-2pkt

3. Skuteczno6d dzialafi, proponowana
jako56 wykonania zadania i

hralifikacje os6b, ptzy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bgdq
realizowac zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty se mo2liwe do
osiqgniqcia w ramach realizacji
proiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizacji zadania (listy obecnoSci,
dokumentacja) f"r cz. ttt, p. to),

0-4pkt

b) wykonanie Swiadczefi wskazanych w ofercie jest realne w Swietle
udokumentowanych mozliwoSci oferenta @r. cz. tl, p.10), 0-4pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferentow:
czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub
innych projektow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wta6ciwej realiza$i
zadania? Czy w projekcie jest
orzewidziana oraca wolontari uszv.

a) oferenUoferenci posiadajq do6wiadczenie w realizagi zadafi
publicznych lub innych projekt6w? (rzetelnie realizowali wczeSniejsze
zadania publiczne) @r. cz.v,p.3),

0-4pkt

b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi pr. cz. v p. 1),

rzeczowymi 1or. cz. V p. 2), (or. cz. v p. z do wNa6ciwej realizac4i zadania? @r. cr.
lV,tabelal-kolumna9)

0-6pkt
cl Czy w projekcie przewidziana jest praca wolontariusz! (or. cz. tv tabeta 1 -
kolumna 9 i of. cz. \ p. 1) 0-2pkt

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI MERYTORYCZNEJ - max 36 pkt.:



Wzor Nr 2

Lp. Kryterium SZCZEGOTOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena finansowa -

llo56 punkt6w
mo2liwych do

orzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

'4. AdekwatnoS6 i spojnoSc finansow
i dzialafi: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziala-
niom, czy przedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji zadania publicznego
odnosi sie do zakresu rzeczowego
zadania.

a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania
(of. cz. lV tabela 1),

0-2pkt

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatkow jest adekwatna do
zaplanowanych rezultatow (naktady finansowe sE proporcjonalne do
zakladanych dzialaf i rezultat6w) - for. cz. tv, tabeta 1),

0-2pkt

2. RacjonalnoSc nakladow finansowych i

poprawnoS6 budzetu: czy naklady
finansowe zostaty zaplanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogloszonego konkursu.
(of. cz. lV, tabela 1 w odniesieniu do okt. 21 ...........???????.... spr..........Oqloszenid.

0-2pkt

b) wydatki zostaty okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zawv2one. ani zaniZone.

0-1 pkt

c) budzet projektu nie zawiera blgdow rachunkowych, 1or. cz. tV tabeta 1

analizil.
0-1pkt

d) poziom wkladu wlasnego osobowego (5o/o-15%; 16% i wiqcaj) - 1or. cz.

lV tabela 2 2r6dlo finansowania),

0-2pkt

e) uwagi do kosztorysu ( wyja6nienia ) 0-1pkt

3. DoSwiadczenie w realizaqi projektow
wspotfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wcze5niejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z
dotacii.

a) oferenUci majE do6wiadczenie w realizacji projekt6w
finansowanych / wsp6tfinansowanych ze Srodkow publicznych (Srodki
gminne, powiatowe, woiew6dzkie, ministerialne, uniine) - @r. cz. v pkt il,

0-3pkt

b) wysoka jako56 rozliczenia poprzednich dotacji na realizacjq zadan
publicznych w gminie (terminowo56, rzetelnoSc, spos6b rozliczenia
Otrzymanych Srodk6w) - for cz. U pkt 3 tub uwasi ),

0-2pkt

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESC! FTNANSOWEJ - (max 16 pkt.):



Wz6r Nr 2

PODSUMOWANIE OFERTY:

SUMA PUNKTOW W CZESCI
MERYTORYCZNEJ - max 36

UZASADNIENIE OCENY
w czEsct MERYTORYCZNEJ

suMA PUNKToW W CZESCT
FINANSOWEJ - max 16

UZASADNIENIE OCENY
w czEsc! FTNANSOWEJ

SUMA PUNKTOW OGOLEM:

- MAX = 52 PKT.

PROPONOWANA KWOTA DOTACJ I

/DATA, MIEJSCE/

(, I

fiw'a

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej:

A


