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Czerwior*a-LeszorfrW Zarzqdzenie Nr 527 I 13
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Lesz czyny

z dnia 29 listopada2013 roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadafi
publicznych Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny wspieranych i'budietu
gminy w 2013 roku.

Na podstawie:
art' 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t . j .  Dz,U.z213 r . ,  poz.  Sg4 zp62n.zm.) ,
art.1l ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r.,
nr 234 poz. 1536 z po2n. zm.),
art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach
publ icznych (t . j .  Dz. U.22013 r. ,  poz. gg5) z p6n. zm.;
w zwiqzku z Uchwalq Nr XXXIV/456/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 25 pa2dziernika 2013 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoS6 pozytku publiczneg o na 2014 rok

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1
1. ogtaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq ptzez organizacje

pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z p62n. zm,), zadafi publicznych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budzetu Gminy
i Miasta realizowane w nastqpujqcych obszarach:

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a/ organizacja program6w profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla
dzieci i mlodziezy, poprzez realizacjq zadan z zakresu profilaktyki
i rozwiqzywania problem6w uzalezniefi, na rzecz propagowania trze2wego
stylu Zycia. Zadania realizowane w ramach tych dzialan muszE byc zgodne
z zadaniami okre5lonymi w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych na 2014 rok.

2) Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego:
al organizacja dla mieszkancow gminy integracyjnych imprez kulturalnych
o charakterze regionalnym;
bl organizacja Srodowiskowych imprez kulturalnych dla mieszkafic6w
gminy.

3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci:
al organizacja przedsigwzig6 i program6w w zakresie przygotowania
mlodzie2y do zapoznania siQ z prowadzeniem ratownictwa
przeciwpozarowego i ochrony ludno6ci przed zagroheniami poZarowymi.
Prowadzenie zajgc szkoleniowych w tym zakresie, zawodow itp.



-

4) zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczneja/ organizacja imprez w zakresie kurtu'ry n.v.rr"J Jra mieszkanc6w gminy,zar6wno na terenie.gminy, jak i poza jej branicamii 
- '

b / organizacja turniej6wl zawooow 'brir6acylnycn dra mieszkaric6w gminy.

5) Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinomi osobom w trudnej sytuacji iyci6wej or"i'*yiiinywania szans tychrodzin ios6b:
a/. organizacja pzedsiqwzig6 maiqcych na ceru pomoc rodzinomnajubozszym z terenu gminy. 

-

6) Zadania w zakresie dzialarnosci wspomagaiqcej rozrv6jgos poda rc zy, yt tym roznr6j przeds ig biorczo6c i :
al organizacja przedsigwziqC w zakreiie wdra2ania program6w pobud zaniapzedsigbiorczoSci. Prowadzenie zflg1 szkoleniowy.fi 

-* 
tvr zakresie,konkurs6w, akcji promocyjnych itp.

7) Zadania w zakresie ekologii i ochrony arierzqt oraz ochronydziedzictwa przyrodniczego:
al organizowanie kampanii wraz z akcjami informacyjno - edukacyjnymi dlamieszkafic6w gminy.

2 Ogfoszenie o konkursie winno mie6 tre56 okreSlonq w Zalqczniku don in iejszeg o Zazqdzen ia.

s2
Irqig niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamie6ci6
Publicznej, f,? stronie internetowej Utqdu Gminy
Leszczyny, na tablicy ogloszefi Uzgdu Gminy i Miasta
oraz Dzielnic i Solectw.

w Biuletynie Informacji
i Miasta Czenryionka
Czenrionka - Leszczyny

s3
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi ds. planowania
Rozwoju i Gospodarki - mgr Gzegorzowi Wolnikowi.

s4
Zazqdzenie wchodziw 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
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Grcrwlor*e'tSszczyfiY

W zwiqzku z Uchwatq Nr XXXIV/456/13 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
:--dni? 25 pa2dziernika za1.3 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu
Wsp6lpracy Gminy i Miasta czeruvionka-Leszczyny z organizacjamipozarzqdowymi 

9l1z innymi podmiotami prowadzq"yri' oziatatnoSe potytrupubficznego na 2014 rok

OGTOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

Zalqcznik
Do ZazEdzenia
Nr 527113
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 29 l istopada 2013 roku

DOTACJE W 2014 roku

formami wypoczynku dla
zakresu profilaktyki

Burmistrz Gminy i Miasta Czeruvionka - Leszczyny

oglasza OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarzqdowych i innychr r  r r  r r v r  I

nd:i.,1:y"yli?ll?-ly?l_y ,3rt ̂3 ,,r,t, 3 !:t.a-*y 6 ori"rrrni,sri poi,,tku pubticzn6go
::,y!1r:'::l? (let3|,lgonotity Dz- u. .2.2010,, n. zs,i p,i..-i5Jo'r'po:;. ."fr fi;realizacjq zadan publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranychw formie dotacji z budzetu Gminy i Mijsta w 2013 roku.

1. Konkurs obejmuje nastgpujqce rodzaje zadafi:

r) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a.l .organizacja programow profilaktycznych wraz z
dzieci i mlodzie2y, poprzez realizicjg zadafi

4) Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania
al organizacja imprez w zakresie kuliury fizycznej dra
zar6wno na terenie gminy, jak i poza jej grinicami;

, 
"::::,u:ry?lj: 

p r" q P m ow u za I e2 n i e fi , na' i.. c, p ro p" s o*; ; i ; i ;;d; ; :ili;v v  v r t  r v

iy3?;^!3*t- ::!z9ryane^ w. ramach tych oziirai muszq oye zsoone
fiartyr<i i Ri=',tiii.ni". i"D ' ^ L l ^ - - { . . . .  A  r - - r ^  -  |  -Problemow Alkoholowych na 2014 iok.

2) Zadanla w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa
narodowego:

a/ organizacia dla mieszkancow gminy integracyjnych imprez kulturalnycho charakterze regionalnym;
bl organizacja Srodowiskowych imprez kulturalnych dla mieszkancow gminy.
3) zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci:
a.l organizacia przedsiqwzig6 i programow w zikresie przygotowania mlodziezydo zapoznania sig z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochronyludnoSci przed zagrozeniami pozarowymi. Prowadzenie zajgc szkoleniowychw tym zakresie, zawod6w itp.

kultury fizycznei:
mieszkanc6w gminy,

b/ organizacja turniej6w i zawooow ret<ieacyjnych dla mieszkafic6w gminy.



5) Zadania w zakresie pomocy sporecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin
i os6b:
al organizacja przedsigwzig6 majqcych na celu pomoc rodzinom najuboZszym
z terenu gminy.

6) Zadania w zakresie dzialalno6ci wspomagajqcej rozwoj gospodarczy,
w tym rozw6j przedsigbiorczo5ci:
al organizaqa przedsigwzig6 w zakresie wdrazania programow pobudzania
przedsiqbiorczoSci. Prowadzenie zajq6, szkoleniowych w tym zakresie,
konkursow, akcji promocyjnych itp.

7) Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego:
al organizowanie kampanii wraz z akcjami informacyjno - edukacyjnymi dla
mieszkanc6w gminy.

2. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przezn aczycjako wsparcie
w formie dotacji Srodki publiczne w wysokoSci:

. na zadania w obszarze 1 - 50 000,00 zt.

. na zadania w obszarze 2 - 46 000,00 zt.
o na zadania w obszarze 3 - 5 000,00 zl.
o na zadania w obszarze 4 - 10 000,00 zl.
. na zadania w obszarze 5 - 20 000,00 zl.
o na zadania w obszarze 6 - 10 000,00 zl.
. na zadania w obszarze 7 - 9 000,00 zt.

Razem wysoko6d Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadafi
wynosi 150 000,00 zl.

W zaleZnoSci od wysoko5ci kwot pochodzqcych z budzetu Gminy o jakie bgdq ubiegac
sig organizacie pozarzqdowe i inne podmioty na realizacjg zadan, Crina zastrz6ga
sobie prawo do dokonania przeniesiefi srodkow publicznych pomigdzy poszczegotnymi
obszarami.

3. Zlecenie realizacji zadafi publicznych bgdzie mialo formq wspierania tych zadan
poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.

4. Dotacje mogq otrzymac organizacje pozarzqdowe, ktore nie majq zalegtoSci
finansowych wobec Gminy z tytulu wczesniej udzieronych dotacji,

5. Organizacje pozarzEdowe, ktore otrzymaty dotacje w latach ubiegtych, ponownie
mogq otrzymal' dotacje, jezeli prawidlowo rozliczyly wczeSniejsze dotacje
i uzyskaty zaakceptowanie sprawozdania kohcowego.

6. Ofefta konkursowa powinna zawierai:



7.

o szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego dorealizacji,
o termin imiejsce realizacji zadania publicznego,
o kalkulacjg przewidywanych kosztow reafizacji zadania pubricznego,
r informacjg o wczeSniejszej dzialalnosci podmiotu sktadajqcego ofertqw zakresie, kt6rego dotyczq zadania,
o informacjg posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowychzapewniajqcych wykonan ie zadania,
o informacjQ o wysoko5ci Srodkow wtasnych finansowych oraz srodkowfinansowych uzyskanych na realizacjg danego zadaniaz innych 2rodel,
o informacjg o niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat)

i rzeczov,tym,
o deklaracjg o zamiarze odptatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
r oSwiadczenie o nie prowadzeniu odptatnej dziatalnoSci pozytkupublicznego i dziatalnoSci gospodarczej w odniesieniu do tego samegoprzedm iotu dziatalnoSci.

Ponadto do oferty nareiy dorqczyl nastgpuiqce dokumenty:
o kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru

lub ewidencji. odpis musi byc zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym , niezale2nie od tego , kiedy iostal wydany,

o obowiEzuiqcy statut, po5wiadczony przez oferenta wraz z oSwiadczeniem
o jego aktualnoSci na dzieri sktadania oferty,

r informacjg, czy oferenVoferenci przewidujq realizowac zadanie publiczne
w trybie, o ktorym mowa w art. 16 ust. 6 i7'Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003roku o dziafalnosci pozytku publicznego i o wolontiriacie,

o oswiadczenie o zapoznaniu sig z warunkami udziaru w konkursie,
o w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow

skladaiqcych ofertq wsp6lnq niz wynikaiqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub innego wfaSciwego rejestru - dokument poirri" rdzajqcy
upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (_ow).

Ramowy wzor oferty realizacii zadania publicznego stanowi Zalqcznik Nr 1 doRozporzqdzenia Ministra Pracy iPolityki Spolecziej z dnia 1S giudnia 2010 r.,w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych rJalizacji zadania
oublicznego or?z wzoru sprawozdania 

'z 
*yrohinia t"go zadania(Dz. u. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) i jest dostgpny bezposrednio w wydziare

Rozwoju Gminy i Miasta Czenrrrionka - Leszcziny' lub drogq elektronicznq nastronie www. pozytek. gov. pl,

Do oferty nalezy dolqczyc wymagane rozporzqdzeniem zarqczniki.

Podmioty, ktore sktadajq kilka ofert w konkursie powinny zlohyc ka1dqofertq
w odrqbnej kopercie, z odrgbnym kompretem zaiqcznikow,

8,

9.



10' Terminy realizacji zadafi we wszystkich obszarach od 1 lutego do 31 grudnia
2014 roku.

11' Szczeg6lowe warunki realizacji oraz rozliczenia zadania zostanq okreSlone
w umowie o wykonanie zadania publicznego.

12. Ofertg konkursowq na realizacjg objgtych konkursem zada fi nale2y zlo2yc:
. w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem obszaru i nazwy zadania,
' w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 qrudnia

2013 r.. z adnotacjq ,,otwarty Konkurs ofert na dotacj 
" 

i nli-roku,,.
oferty zlozone po dniu 20 grudnia 2013 roku nie bgdq ro.pjtry*"n",

' w Sekretariacie Urzqdu Gminy i Miasta Czenruionka Leszczyny, przy
ul. Parkowej nr 9.

13. Dopuszcza siq uzupelnienie brakow formalnych w ofertach w terminie do dwoch
dni od dnia wezwania do uzupetnienia tyih brakow. Wezwanie takie moze
nastqp i6 takhe telefon iczn ie.

14.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy i Miasta
Czenryionka - Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

15' Oferty na realizacjq poszczeg6lnych zadan zostanq rozpatrzone do dnia
31 stycznia 2014 roku.

16.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglgdniala bgdzie tylko takie wydatki, ktore
gwa ra ntujq p rawidlowq realizacjg zad a n ia.
Komisja nie bgdzie uwzglqdniata nastqpujqcych wydatkow:
1) zwiqzanych z prowadzeniem biura i administracji,
2) koszt6w koordynatora projektu lub ksiggoweg o rozliczajEcego dotacje,
3) kosztow utrzymania rachunku bankowego,
4) kosztow sporzqdzenia material6w sprawozdawczych,
5) zwiqzanych z finansowaniem rozwoju sportu w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

17. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana bgdzie w szczeg6lnoSci:
1) mozliwo56 realizacji zadania publicznego,
2) kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowana jakoSd wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale
ktorych realizowane bgdq zadanie publiczne,
4) planowany udziat Srodkow finansowych wlasnych lub Srodkow pochodzqcych
z innych 2r6del na realizacjg zadania publicznego,
5) planowany niefinansowy wkfad wlasny rzeczow i osobowy, w tym
Swiadczenia wolontariuszy i pracq spolecznq cztonkow,
6) analiza i ocena realizac4i zleconych zadafi publicznych, w przypadku organi-
zaqi, ktore w latach poprzednich realizowaty zlecone zadania publiczne biorqc
pod uwagg rzetelnoSd i terminowo66 oraz spos6b rozliczenia otrzymanych
na ten cel 5rodk6w.



18' szczeg6towy tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru ofert sq nastgpujqce:

Lp. Kryterium

Mozl iwoS6 realizaqi zaaa
Iowa. sprzet.

Punkty Max.
punktacia

1. 4

1-5 5

2. AarKulacJa Kosztow - ocena zasadnosci wysokosci wnio-
gf,OwanyCh SrOdkOw. oszczedno(d w rpatizaoii zar{cnio

1-5 5

3. l-_r vl.tl.r!.ruwa na Ja rosc wyKonan ta zadan ia.
Kwalifikacie os6b, kt6re re

1-5 54. 1-5

15 -  30 30

5. Planowan y udzial Srodt<ow @Srodkow pochodzqcych z innych 2rodel n" r""ii="ri{
zadania publicznego:

.  5o/o-10% = 15pkt . ,

. 11 o/o - 15 o/o = 20 pkl.,

. 16 % - 20 o/o = ZS pkt.,
_ . powvZei 21 % - 30 pkt.

6. r r.rr luwa ny ptzez organ tzac1 e pozazqd owq n iefina nso_
wy wklad wlasny osobowy i rzeczowy, w tym Swiadcze_
nia wolontariuszv i praca spoleczna cztonkow.

0-10 10

7. ,rnarza I ocena rea.tzacli zleconych zadafi publicznych
w przypadku organizacji pozarzqdowej , ktore w latich
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne:
(solidnoSc, doSwiadczenie w realizacji podobnych
przed si qwzi q6, pew no Sc, tradycje we ws p-olpra cy).

r  rzete lnoS6-3p.
.  terminowoSc-3p.
o SPos6b rozliczenia otrzvmanveh (rodk6v,t - a n

0-10 10

8. Aomplernosc, JaKosc, poprawnoSc matematyczna i czy_
telno66 graficzna sporzadzen ia oferty.

1-5 5

9. \rcena proponowanego
profilaktvczneqo *1. do realizaqi programu 0 -  10. / 10 * l

Kazem nunktaeia dlz zzdzl6 Nr ? - t 20 -75 75
Razem punktacia dla zadani'd trtr 1 : 20 -95* l 85 "/

*/ - dot. Zad. Nr 1

Aby otrzymad dotacjg oferty dla zadaf'r Nr 2 - 5 muszq otzymac minimalnq liczbgpunkt6w, kt6ra wynosi 38, a dla zadania Nr 1 minimalna ticiba punktow wynosi 43.

l9.zaopiniowane przez Komisjg Konkursowq oferty wraz z proponowanE
wysoko6ciq dotacji, kt6re otrzymaty co najmniej minimalnq ficzOg punktow
zostanq ujqte ry rankingu ofert i przekazane do zatwierdz'enia Burmistrzowi
Gminy i Miasta Czerwionka-Les.zczyny. Ranking ofert wtaz z propono*anq kwotqdotacji zawiera rekomendacje do przyznlnia dotacji 

' 
lub uzasadnienie

w przypadku propozycji odrzucenia oferty. Ostatecznego wyboru



ffi'[ffilJtJl",,.|;i],!: 
orert wraz z decvziq o wvsokosci kwoty przyznaneidotacji

20' Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert i zawiera umowQ z pod-miotami, ktorym przyznano dotacjql

21'Minimalny udzial wkladu wlasnego finansowego wynosi s % w calkowitymkoszcie realizacii.zadania, ktory stJnowi sumg tviot ooiacji, srodkow finansowychwlasnych, srodkow finansowyih z innych zr6bei oraz wkladu osobowego (w tymSwiadczeh wolontariuszy i pracy spolecznej czlonkow).

22.zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

23' Dopuszcza siq,mozliwosc przyznania nizszej wartosci dotacji niz wnioskowana.Doprecyzowanie warunkow i zakresu r".ti;rrr;i raoania publicznego uwzglgdniaproponowane tresci merytoryczne skladanej oferty. W tatim p"zypadku, potelefonicznym powiadomieniu przez Przewodniczqcego Komisji Konkursowejzaktualizowany harmonogram i katrutaclg pzewioywinycn rosztow realizaqizadania do wielkosci przyznan.ej- dotacji' naleh.y przedlo2ye w ciqgu 2 dni,w Sekretariacie Urzqdu Gminy i l4iasta b."*ioirr a-Leszciyny, Niedopetnienietego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bqdzie jako rezyth:,^ciaz dotacji.

24'w 2013 roku Gmina i trliasto Czenrvionka-Leszczyny zlecita realizacjg w formiewspierania nastgpujqce zadania publiczne:
- dzialania w obszarze ochrony i promocji zdrowia,- dzialania w obszarze kultury i sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji,- dziatania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej,sportu i rekreacji,- dziatania w obszarze ratownictwa i ochrony ridnosci,- dzialania w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobomw trudnej sytuacji zyciowej o,azwrcwnywaniaszans tych rodzin i osob.

Na realizacjg tych zadan z budzetu Gminy i Miasta Czenryionka-Leszczyny
w 2013 roku przekazano og6lnq kwotg dotacji w wysokosci; 103 s50,00 zl.

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

\ \

[ti^c/1i

/r


