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Zarzqdzenie Nr 97/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 10 marca 2015 roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji
Pozarzqdowych w Czenrionce-Leszczynach w 2015 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z p62n. zm.), art.11 ust. 'l pkt 2 i ust. 2 oraz aft. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r., o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. u.22014 r., poz. 1118z p62n. zm.), aft.221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 t., poz. 885 z p62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej
w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego erogiamu
wspolpracy Gminy i Miasta czerwionka-Lesz czyny z organizacjami pozaeqdowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 pozytku publicznego na 2015 rok,

zatzedzam, co nastepuje:
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1. oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg wzez oryanizacie pozar2qdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 t., poz. 111A z p62n. zm.), zadania publicznego
w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny realizowanego w obszazL:
,,Zadania w zakresie dzialalno6ci na rzecz organizacji pozarzqdowych oriz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-32 ustawy w tym: prowadzenie
Centrum Organizacji Pozarzadowych w pomieszczeniach I piqtra budynku przy ul.3-go Maja.lg
w Czerwionce-Leszczynach". Ogloszenie o konkursie stanowi ZalEcznik nr 1 do niniejszego
ZarzEdzenia.

2. Jednocze5nie wprowadzam:
1) Regulamin Centrum Organizacji Pozarzqdowych w Czerwionce-Leszczynach stanowiqcy

Zalqcznik nr 2 do niniejszego Zazqdzenia,
2) Regulamin kozystania ze wsparcia meMorycznego

do niniejszego Za rzqdzenia,
COP stanowiqcy Zalqcznik nr 3

3) Regulamin kozystania z infrastruktury COP w tym z zasob6w lokalowych i zeczowych
stanowiqcy Zalqcznik nr 4 do niniejszego Zarzqdzenia.
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Tre56 niniejszego Zazqdzenia nale2y zamie6ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej i na tablicy ogloszeri Uzgdu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

s3

hfkonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
CrvliNl I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny
Zalqcznik Nr 1

do Zazedzenia Nr 97/15
Burmislza Gminy i Miasta
Czen,/ionka-Leszczyny
z dnia 10 marca 2015 roku

OGTOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2015ROKU

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 czerwionka-
Leszczyny z organizaciami pozazEdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6
po2ytku publicznego na 20'15 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzEdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego iowolontariacie (tekst jednolity Dz.u.zroj4 r.,poz. 1118z p62n. zm.) na realizacie zadania publicznego Gminy i Miasti czennrionka-Leszczyny 

'w 
formie

wspierania z budzetu gminy w obszarze:

"Zadania w zakresie dzialalno1ci na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w aft. 3 ust 3, w zakresie okre1lonyn w pkt 1-32 ."

wtym:

Prowadzenie centrum organizacii Pozarzedowych w pomieszczeniach I pietra budynku przy
ul. 3-go Maja 19 w Czeruvionce-Leszczynach,

Termin realizacji zadania od 15.U.2015 t. do 31.12.2015 t.

1. Na przedstawione do realizacji zadanie zaplanowano w bud2ecie w formie dotacji Srodki publiczne
w wysokosci 80 000,00 zl.

2. ZAI-O2ENIA OGOLNE KONKURSU:

1) Zakres pzedmiotowy realizowanego zadania:
Pzedmiotem zadania jest prowadzenie w budynku nale2qcym do Gminy i Miasta czeMionka-

Leszczyny przy ul. 3 Maja.'r9 - r piQtro - centrum organizlcji pozazqiowych (cop), kt6rego
celem jest pobudzanie i rozw6j aKywnosci spotecznej- mieszka6c6w Gminy'i Miasla
czendonka-Leszczyny, zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz dostQpu do infrastruktury
gminnej organizacjom pozazqdowym i innym podhioiom piowadzqcym 'dzialalnos6 

pozytku
publicznego.

2) Minimalny standard uslug iwarunk6w realizaili zadania:

a) wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia centrum organizacjr pozarzqdowych (cop)
zgodnie z niniejszymi wymogami:

' zapewnienie obslugi cop w wymiarze min. 160 godz./miesiecznie (bez miesiEca
kwietnia br.),

' o(ganizacja co najmniej.2 szkoreri w ciEgu roku, w wymiarze srednio 8 godzin
szkoleniowych, w zakresie tematycznym zdiignozowanym wrir6d lokalnych orga-nizacii
pozarzqdowych ,



4.

' zapewlienie stalego doradztwa og6lnego dotyczqcego bie2qcej dziatalno6ci organizacji
pozazedowych, akywnosci obywatelskiej, pozyskiwania Srodk6w finansowanych na
dzialania spoleczne, promocji dzialah itp.; doradztwo powinno by6 Swiadczone przez
osoby majEce do6wiadczenie w pracy w organizacji pozatzqdoweil i Swiadczeniu
podobnych uslug,

. zapewnienie stalego wsparcia technicznego, organizacyjnego - np. obsluga sprzqtu
dostepnego w COP,. zapewnienie co najmniej 24 godzin doradztwa specjalistycznego w skali roku pzez
doSwiadczonych specjalist6w w danym zakresie - np. doradztwo ksiggowe, prawne,
z zakresu ochrony danych osobowych itp.. prowadzenie dzialah animacyjnych, zachqcajqcych spolecznos6 lokalnq do
wiEkszej aKywroSci i integracji,

. prowadzenie dzialai integrujqcych organizacje pozazqdowe dzialajece na rzecz
mieszkahc6w Czeruionki-Leszczyn,

. aktualizowanie strony internetowej NGO - www.ngo.czerwionkaleszczyny.pl,
zamieszczanie aktualnych i waznych informacji dla tzeciego sektora i mieszkaric6w,. promocja dzialalnoSci COP,

' prowadzenie dzialafr na rzecz podnoszenia kompetencji spolecznych i zawodowych
mlodziezy, z.tdaszczaw zakresie promocji i prowadzenia wolontariatu mlodziezy.

b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelniad wykonawca:. prowadzenie dokumentacji finansowej oraz merytorycznej, dokumentujqcej
prowadzone dzialania, w-slgujEce liczbg korzystajqcych, rejestr organtlc.li
korzystajqcych ze wsparcia COp,

' prowadzenie harmonogramu korzystania z sal pzez inne organizacje pozazqdowe,
' prowadzenie promocji czeMionki-Leszczyn w ramach prowadzonej dzialalnosci,

wydawanych ptzez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, ja'k r6wnie2 poprzez
widocznE w miejscu rearizacji zadania informacie kierowanq do odbiorc6w, o iakcie
dofinansowania zadania ptzez Gming i Miasto Czerwionka_Leizczyny,. sprzEtanie pomieszczei I pigtra.

c) coP bqdzie prowadzone w oparciu o zapisy reguramin6w stanowiqcych zarEczniki do
ogloszenia:
. Regulamin Centrum Organizacji pozazqdowych w Czerwionce_Leszczynach,
' Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego centrum organizacji

Pozazqdowych,

' Regulamin kozystania. z infrastruKury centrum organizacji pozarzqdowych w tym
z zasob6w lokalowych i rzeczowych.

Wybrana w konkursie 9rga1iz99l! zawze umowe u2ye.enia dot. pomieszczen, w kt6rych
prowadzona bqdzie dzialalnos6 cop zgodnie ze razorem nr 1 stanowiqcym zatqcznti'ao
niniejszego ogloszenia.

zlecenie realizacji wArv zadai publicznych bedzie mialo forme wspierania wykonania tych zadafi
wrT. z 

. 
udz-le!9niem dotacji na ich finansowanie. wymaga to wniesienia piez orgaiizaqe iie

mniej niz 10 % wkladu v\dasnego w carkowitym kosziie realizacji zadania, ptzy czyri co najirnie;
polowg w postaci finansowej.

Dotacje mogq otzyma6 organizacje pozarzldowe, kt6re nie maiq zaregrosci finansowych wobec
Gminy z tytulu wcze6niej udzielonych dotaqi.



5.

7.

Organizacje pozarzqdowe, kt6re otrzymaly dotacje w latach ubieglych, ponownie mogE otrzyma6
dotac.fe, je2eli prawidlowo rozliczyly wczeSniejsze dotacje i uzyskaly zaakceptowanie
sprawozdania koicowego.

Oferta konkursowa powinna zawiera6:
1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji dzialah w ramach zadania publicznego,
3) kalkulacjg pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
4) informacjg o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladaiqcego ofertQ w zakresie, K6rego

dotyczy zadanie,
5) informaciQ o posiadanych zasobach rzeczowych, kadrowych gwarantuiqcych wlasciwe

wykonanie zadania,
6) informaciQ o finansowym i niefinansowym wkladzie \,vlasnym (osobowym (wolontariat)

i zeczowym),
7) deklaracje o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nalezy dolqczye nastqpujqce dokumenty:

a) aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, wyciqg z ewidencji rub inny dokument
potwierdzaiqcy status prawry podmiotu skradaiqcego ofertQ oraz umocowahie os6b go
reprezentuiqcych (w przypadku reprezentacji innej ni2 okresrono w odpisie, wyciEgu rub
innym dokumencie, r6wnie2 aktuarne, prawidrowo podpisane panomocnicwol. 'bopis
musi byc zgodny z aktuarnym stanem faktycznym i prawnym, niezareznie od tejo, kiedy
zostal wydany,

b) w ptzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladaiEcych oferte niz
wynikaiqcy z Krajowego Rejestru sedowego rub innego \ dasciwego reilitiu - dokument
potwierdzajacy upowaznienie do dzia.lania w imieniu oferenta (_6w1.c) obowiqzuiqcy statut w wersji elektronicznej dolqczony do oierty'poprzez generator lub
w wersji papierowej dolEczony do oferty.d) W pzypadku zlo2enia oferty wsp6lnej nale2y dolEczye umowe zawartq miqdzy dwoma
lub wiecej podmiotami uprawrionymi, okresliiqcq zaires ich swiadczefi srcalalicyctr sig
na realizacjg danego zadania publicznego i wskazujqcE:
' jakie dziarania w ramach realizacji zadania publicznego bedE wykonywao poszczeg6lne

podmioty uprawnione,
. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

9ferta sprrzqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania RozpozEdzenia
Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 15 grudnia 20.10 r., w sprawii wziru oterty'i ramowego
vrzoru umowy dotyczqcych realzacji T,adania publicznego orez wzoru sprawozdaniaz wykonania
tego zadania (Dz. u- z 201 1 roku Nr 6 poz. 25). po wypernieniu i wyslaniu oterty w gerieritorze
nalezy. ia wydrukowa6, podpisa6 i zlozye w irzqdzie Gminy i Miasta czerwionxa-ieszczyny
zgodnie z opisem w pkt. 9.

Do oferty nale2y dolqczy6 wszystkie wymagane rozpozqdzeniem zalqczniki.

glerts kgnlul:gwa- na rearizacje zadania nalezy zro2y6, w nieprzekraczarnym terminie do dnia
1 kwietnia 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
skonie www. ngo.czerwionka-reszczyny. pr w zakridce: generator ofert i sprawozdari run
dotacje - konkursy.

8.

9.



b) w formie pisemnej w zamknietej kopercie z oznaczeniem nazry zadania z adnotacjq ,,Otwarty
Konkurs Ofert na realizacje zadania publicznego w 2015 roku" w Kancelarii Uzedu Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej nr 9.

10. Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia
wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje popzez informacjq w generatoze
oraz telefonicznie.

11.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
powola Komisjq KonkursowE.

12.Przy rozpalrywaniu ofert Komisja uwzglQdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re zwiqzane sE
z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq realizacjg.

13. Rozsttzygniecie konkursu nastqpi do dnia 10 kwietnia 2015 roku. lnformacja o wynikach konkursu
zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzedu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny zakladka:
httpJ /vww.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania publiczne.html
na tablicy ogloszen Uzedu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

'14. Komisja oplniuje oferty zlozone w konkursie, w oparciu o nastQpujece kryteria merytoryczne:

a) zasadno66, trafnoS6 oferty, mo2liwos6 realizacji zadania publicznego pzez podmiot skladajEcy
ofertQ: w jakim stopniu projeK pzedstawiony w ofercie odpowiada na realnq potzebe
mieszka6c6w Czerwionki-Leszczyn. (0 - I pkt.),

b) poprawnos6 ijako66 planowanych dzialari projektowych: czy planowane dzialania sE zgodne
z celami projeKu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potzeby realizacji projeKu,
a lal<2e czy maje szanse byd zrealizowane w zaplanowanym czasie. (0 - 8 pkt.),

c) skutecznosd dziala6, proponowana jako66 wykonania zadania i kwaliflkacje os6b, pzy udziale
K6rych podmioty uprawnione bqdq realizowad zadanie publiczne: czy planowane rezultaty sq
mozliwe do osiEgniecia w ramach realizacji projektu. (0 - 8 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenuci posiadajq doswiadczenie w realizacji
zadai publicznych lub innych projekt6v, Czy dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do rida6ciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest przewidziana praca
wolontariuszy. (0 - 12 pK.).

15. Kryteria oceny czgSci finansowej:

a) adekwatno66 i sp6jno56 finans6w i dziala6: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania
publicznego odnosi siQ do zakresu zeczowego zadania. (0 - 4 pkt.),

b) racjonalno66 naklad6w finansowych i poprawno56 budzetu: czy naklady finansowe zosta.ly
zaplanowane poprawnie. (0 - 7 pkt.),

c) do6wiadczenie w realizacji projeK6w wspolfinansowanych ze Srodk6w zewngtrznych: czy
organizacja pozatzedowa wcze6niejszei realizowala zadania publiczne lub projekty spoleczne
finansowane z dotacji. (0 - 5 pkt.).

16. Maksymalna ilo66 punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wynosi 52. Szczegolowe karty
oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowia odpowiednio wz6r N 2 i 3 do niniejszego
ogloszenia.



17. Z posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protokol, zawierajEcy rekomendacje dla
wygrywajEcei oferty oraz uzasadnienie dla ofert odzuconych. Protokol ten zostanie nastepnie
przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, celem podjQcia decyzji
o przyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje odwolanie.

18. Przyznana dotacia nie mo2e by6 wykozystana na:
1) pzedsiewziQcia, K6re sE dofinansowane z budzetu Gminy iMiasta CzeMionka- Leszczyny

lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w K6re podmiot poni6sl na realizaqe zadania poza

terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remonty pomieszczen i obiekt6w budowlanych,
4) zakupynieruchomoSci,
5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzafi,
6) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzEcych dzialalnoSC po2ytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiEzan,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) dzialalnoS6 polityczne,
10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajEce poza zakres realizacji

zleconego zadania,
11)nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowej lub flnansowe.i dla os6b zajmujEcych siQ

rcalizaqEzadania,
12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajacych z prawa do odliczenia podatku od

towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13)zobowiAzania z tytulu zaciegniQtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych

oraz koszty obslugi zadlu2enia,
14) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz Uw. podw6jnego finansowania).

'19. Warunkiem przekazania ptzyznanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamiqta6, Ze wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

20. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowad bgdzie
umowa zawarta pomigdzy Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a podmiotem wylonionym
w konkursie.

21. W pzypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zareze[wowane Srodki mogq
by6 pzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innej formie.

22. Wszelkie informacje dotyczEce konkursu mozna uzyska6 w Uzgdzie Gminy i Miasta Czenrvionka
-Leszczyny - Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7,fel. 32 43 12 251.

23. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony w art. 15 2h i 2 j ustawy.

24. Zlozenie olefty nie jest r6wnoznaczne z p'z]iznaniem dotacii.

25. 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 ludnoSci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,



e) w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Zyciowej
oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,

0 w zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j przedsigbiorczosci,
w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego.

Na realizacje tych zadan z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2014 roku
przekazano og6lnq kwote dotacji w wysokosci: 105 800,00 zl.

27. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniqcia konkursu.

nlsl:
i M,asla

aniszowski
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BURMISTRZ
GMINI t MIASTA

Czerwronka-kszczyny

KAPITAT I.UOZKI
NAromw^srur.G]A'rolio3(l

TrFnik Nr2
do Zrr4dzonir Nr 97/15
Bumi.trrGminyiMiaste
Cz.rwionka-Lcazczyny
z diir 10 rnarca 2015 roku

1.

Rogulemh C.ntrutr Orgenlzecll Pozarzqdowych w Cz.illoec..L.rEcwnach

lnformecjc og6lno:

centrum orgar*z.ci Pozazldowych w czeMionce-Leszczynaci, delcj neno cop ist prowadzone
w r.mlch ru*rrci z.frrir publiczncgo dofinansowanogo zc aro*6rr budtatu Gnriny i Miesia
Czcmirr*rLorzczyny.
Rcelizetor ze&ie put*znogo: Prowadzcnie contnrm onnizrii pozezl<toyvych
y eom!.zcr.n!{ 1 giqkr hdyntu pzy ul. 3-go Mei 19 w czcrrkrm-Loezayn crr, znaiv airj
Promdqcnn coP, :or!i r,t/lonio{ry w kor*rmio drrertym i w duob ooclgrmnlr rrnori
Ootrcylnlla* eod*fm odpciodzdnym zr dzitholG COp.

Nazwe Pm*rdrgo c@ j.d @ene & srbliczn i wi.domdd prrrz e.'lr adom ro,nkrnu -Bwmhlrst G*rhy ifhde Curkr*r1..:czmy, zgodna. z wrycaurti feot lor*.rrl,r.
Do irfrr&.tdthry coP arl{ poadrucz.ai. u*tritc. rir nr I pritsrr w budrntu pr:y rr. t-08 Mri.
19 w czort*l+u{rlecrynrc}r ff.r z wypo3rtcri}m (rroby br,h. rrai rnittimaiml sriz
mrhbk ruel*ry COP b1t ftonarfcrgo COP (zroby zocrom).
CPf bqldzi. doolfpa. <Ie wreyr*i*r orgtrnfucii poleqdorycrr w rosunaor*r rdrry, gnp
nbformrhytfi, l*tri rdr6r i miorzkeric6w - zmnyrh oru t<orry**cyml, dzLlr*yri ;shzr potyfru nuczlrogo, n t ruaa. h6 nr zoca mirrzkrAoitr dhy'i ir*r cain*ntr-
Lorzceyny e urllc*.na.m itshrfiEaci o e*rrnktrrzo po*yoenpn rt nlg||ryn), lr s...d.cfi
opbenycfi w algrpn lr$amarrio i inycir poctrnoubnhdr riomionretr pza-Fr6riorreryo.
COP lrl Q dy.Fosyi :goara z z$rdq r6rrnego .b.tlpu .il. btd.g|o Korzyrglrgo oilz
po.z.norttrb i &*aci o prz..!rr.6 *rp6hf COp.

col I drLtth.aG Gon&urn OryenLrcJl posrrqdot ch:
COP zorlrlo pou*or w c.fu pobudzenie i romS,r rhryvnolci rysfcznrj nrbrrlcilc6w Gn*ry
i Mhrh C:or*ior*r-Loracayny.

Do d6wnrh dsah.t ce nd.ty z+.rynhni. Korzy.t hcym z cop dctapu do tgo hk rtn*twy
onz zrpownbrh rapard. rn rytort/can go, zvvfuzcza w poataci:

r) doredzt*r oea*r.go i rpo{rbtycznrgo,
b) orgrnin$.*olor'i ogdnyctr i rpo{rfrtycanych,
c) rlutonb pomocf fdr.ricznf io0.nts cyinf Kortyrtlh(:!{r,t,
d) prowrdzonir rtril r*nilqlch rpohcznolC lokrfrl do w[kurj *tyryno&r.polcm.i,
c) prowrdzodr .tsi.b.l i{.gniacych, ricciujqcych orgenizrci pozrr4d$. s bnnu cz.rwionki-

Lorzcayn,

f) prowrdzrnir portah i*anralorceo rwrr.rpo.czorubnkr-hreczyry.pl, zaxianhcagp
.ktualizffrailry lrrLndaz wydrr:orri spo,lccznych w cze minne+lora&ynictr i Prorn!frc.godzi.hnh rpolrcsr m b'.nic gn*ry i rd.3t ,

g) Pro$r.dz.nia @hhrt ne r:Gcz. podno.z.nir kompotrncji 3pobcznych i zryodox4rch rilodzirty,
zwhszczt w zrkr.cie fomod i prowedzcnh woloi*.ri.tu mlo<tsiofy.

1.

1.

';ffiE
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3. Kozystajqcy majq doit?p do fiprrcir m.rytorycrn.go COP na za3adach znrnyal w Regruhn*rio
kozystania ze ywparcb mqlstctnago.

Z*.dy tun**mu.nh Contrum OrgentstcJl Poztrrqdowycl:
1. COP prowadzi srrlit &HrC6 w h$r*u n hrfym do Gminy iMir:h Cllltio**Lolzcqny,

bqdlcym w u2yczcr*r Z*du Acrpoa* l#tzkenkrucj, m poddnri. rrpl6r odoglri umry
o kozyst.niG z pona.tzcr.t

2. COP ist obshrgiweny pzcr preoowr*6w COF co nejmnicj 160 grodzh w n*i13rl
3. W godzinach pracy COF r fge drdllir mri by6 obccny co nrir{ri I preed COF

zepewniajqcy podrtrww. wlpa.d. m.ryforycsrx, t chnien iorgrr*zrcyfr dr t<ocl$e1ch.
1. Co mbsilc ne droai i*.m.icr.i COP ww.ngo.czcrwicr*r{orzczyry.pl I w ,.tp ti.drblr J..l

prblkoreny tr.nnonopm Fr.cy GOP, nrkrz{ryy godzhy olwlrca I f.f&f rtprrd.
orgrnizounncgo w drnm ridfo pore horilts1gogp COP.

5. COP b1&h <ro rrytpory$ tffif* w;odchrch pnry COF *ez pc pdndt|r1r ncyFafi
Prcmdzqey COP ul1lr m b rp{.

G. Xozyrhncy r. srp.rol COr.d ffiy rio po4t'trmar eomlrr*ab r Fbrtlrtn COF,
ld6r. badsh of!.a$ prt I.lfii$l Cu folr o..e r..rQ q$nc'. Fctflt+{o ja
pr.ygotorryr.rr pru Fm-F|p (i .b.mtr po f*rtfidi i r*ri*tab FOr trld frs
lwrtrkze Gn*r, Ifll..|. l.rpddiIpfrmc Urrf*r.

Zr.Oy h*erirfrrlhr frrQgr ir xorrrtt hctclr t CO?l

f. Z..oby bhbtl COP ll*,r f Xrey{pydr irnodq: t po.r. let.t* lfru. e ..H
do..dcsc oru reh lo$Lnidr);,to.am. r rloly, banL I btfo{rhty mmldr, b-h,
rnokr kuchomy, rnria{for li1 r I ,afra lttdyt*, prry d. l{o lfi. l0 r Ccr*mr-
Leceynrcfi.

2. Zroby zrcaowe COP &dfptr.- l(o.ly.ffi *.aoldt: zrtrytm. r Hs rr#, rlncrato
kornpuicro$r z dorhp.or.lo kt flrhi rrtrhf ar*rlflrfry, tnf€rrf *mnfoftm.

t. Xorzrthhcy m.it dothp & ryranaorycft tr.eb& blcbrry{n I mcaorych, a. u.d..rt
t.wilrtlrh w Rogdrr*nir lort1ttri. r hhmtrry Ce.

Z[edy umlorzernh ldormqfl n &rord. f*motqtd l w rh&l5lo CO?:

1. Korzyrtejqcy z. wrp.rd. COP rr arffil{ plffiow* ,'ilonn ci. aottcsfo. Jrtp .tsfl}pad
rpobcznrJ zr polndnietsrrn .*o.rt Hm.torq p.qndroad pzrr COP or.E w l.ap rb&, s b
drnc h{ormrdo.t !3lod}r r DrHrr.

2. W crfu remiorzcrnilr hilomrdi o rytrrraCr h. t$ora CO? arhty dodrc a rypo}tbtry
bnnr{ea do.hpny no rlrma w.a;.mSoafdlrce.yny.pl do fecanfaw CS. Fqrnfrz
arotnr prlcrl.C nr rdr.3 mrbry COP ta :o6ric w frjo rir&5h, tr qo nalira, la A{
krlondrzourycfi pnrd phrpmnpr *yfr:onirm.

3. Precownik COP irt lobowitzrrry fa*olt[tC tr yrm* idorm.cji l r.al wh{bilsae $*i. rynod
r'lnbFrGgo rcguLmhu :rmi.acia i m reulb hrrrfoni COP tlo t dna od j.i olEylv't ra.

a. W colu zemiorzctrnh Homod r rlrrllt- Ctr mhty, po lrotrrLd I pncffiat COP,
przygotomd wr wlmnyrn sa*n i.h*mlr tnfdly hlonilcltm. Po ptzylolmrdu i *oiled
pr.cmnikr COP zortrnq ono umirrcroll w 3rbldrcfilnr trrblicrcfi hlormcyfnyeh w fut'*t COP.

';ffiE{ *rm***.rxr*
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1.

Postanowi.nla kortcowr:
Na torcnic COP obowiqzuje calkowity zakaz spo2ywenia akoholu, n.*otyk6w, palenia tytoniu i innych
lrodk6w oduz.jQcych.

KozY3t jQcy z COP ma obowiqzek potwierdzid piromnic z.pozn.nic iQ z: niniejszym Regulaminem
coP, Rogulemincm kozystania z infrastruktuy cop, Rogruleminu korzystenia zJ wsparcie
mGrytorycznego COP dostgpnymi w Siedzibic COP i pr.c.tzcA.d j.go z.pi36w.
w pzyp.dku n.ruszcnia zasad Regulaminu przcz xozyrtejryogo precownicy cop majq obowiqzek
niczu,loczniG nakeza6 Kozystajqcemu opuszczcniG 3i.dziby i zglorzcnic incydentu oapowieU'nlm
rfu2bom_.i/lub.ooobom decyzyjnym - w tym $obom prawnio rcprczontujQcym prow.dzqccgo orez
precownikom Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionke-Lorzczyny.

N.d*yd. z.iob6w COP pzez KozystajqccAo rporyeznie Prowadzlccgo do ogreniczcnia zakreru
*rp6lprecy z nim (w tym odmowy Swiadczcnh konlrctnGj pomocy).

w rprewech nic urcgulowanych ninbjszym Rogd.mincm, o.trt.ene dccFiq podeimui.
Prc*dzpy.
iir$l RoguLmin obowitzujc wszystkich Kozyrllicych ,. wrp.rci. cop i bedzic udortgpnbny
cto ptbkznej wirdomolci w formic dn*owrrj fuhpn j w rbrtzlrie COP orez nr stronrcjri*r*rlowvch: *r*rv. ngo.czerwionkrbrzczyny.fl i umn;.cerrwior*rbrzczyny.pl orrz w Biuhtyrhmonrii Putl*znej Uzqctu Gminy iMirdr Czorwio*r-Ltaczyny.
Nh pmsfz.g.rs. prz.z Kozyst i$.go r...d rryrr*ffion dr w Regdlr*rio rporodr{c zeku
ko,zy.t nh zo w:p*cir c9P poq okror. G nt'r.irc, oo arry z&,zrr$r, w'czrb r.t6ngo
rlrdrr&ono mnezonio oboriqruficych t.rd.
W pr:yp*ttu nirzedowobnie Korrfhhc.go .. .po.obu prolEdz.nh COP, zrr6wno w odrhrionir,r
do j.foaci lwhieonogo rvsparcie, wenr*<6ry orgrnit cyinlbdrriczn cfr p* i zfmrr*e R.gghmirup,z.z pr&o*nik6w coP, m3 9l r1rc doty6 ph,rm do zrzrdu Frowrdrlc.gro coF w cohr
urytsat'*.nh z.btni.Li 3ytu.cii. Jc5li rp6r nir zoitlrir rolwilrrny Ziz+ erorr&iieo COp kiG.i.rprnil do lwn*rtrze GEthry iMi.3tr Czomftrhe-Lorzcryny.

1.

5.

6.

7.

8.

$,,1
itp{,,'
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BURMISfRZ
GMINY IMIASTA

Czerwlonka-Leszczyny

KAPITAT TUDZKI
iArooowA srurrc A saofios.r

Zrhqzn* Nr 3
(bZlf.fe.nb ]*37/15
Burrafz. G.riry i lX$t
Czrrtr*a-Laa&zyny
z d,a 10 ilE 2015 rotu

1.

Rcgulamin kozyst nh z. wrprrch nrrytoryczn go CGntrum Orgenlzecfl Peraqlortych

Portelowlonh og6lne

Korzystajqcy zc wlpryd. rffiytoryczn go Ccnfum Organizacji Poazldowydr rhfi zwmegp COp
sq zobowiqzani do przok g.nh ze;rirllw zrrdrno ninicjsz.go rcgdrmiu ik i Rqrimixr COp.

Wsparcie mery{oryczm COP &olfpnr dt Korzpteficych stanowh: &.r&h o36h., dor.&two
rpccialbtycanc m.h. prrrr, frigsn l,S inr doslotow.n do potrr.b XozyrSrych, u*ohra,
pormc tcclr*znr i ocgnntrcfr., rFi-r!a. *ci*lcr, hiG$qac. 3..Hor.

\ rcp$d. rn qnoryclm COP i..l & 6tposy(J. sgodnb z z...dl I.un go &.1*n dr kdaoOo
Korzystrficcao, ,.dr.kt p'omtfcy COP motc parr*touaC prioryt tom Xaryrtriq.go, h6ry
korzyttr zr wrp*dr COP po ,a farf,ty.

l*, brryrbldr r defrrHrre:

Doredztum ogdhe or.r f,D.rd. trct,icap-an*zecyrrr. i..t d6hpa. rtrh w 3ro&hrefr pry
coP.
Kor:yrtrtrcy cfrqgy rpoccc .ir r as..hi og6}Em posinbn rrn6wi6 ri lohbaacrni 15 m.lqo
nr rpotkenic w cclu urtrluth dff4ri jodthy i z.tr[u trmdparo3o amOo rearnf.
Pnco{nik coP_ i.3t rsbofilsrrv r.z*crnb po.rvbreic motrrroaa rpo*rnir ls w pEyP..tu
ob.rtei krn go xorry.t*otro wtrn.culn Lm*a zeproponomd h.ra d.sr oay to6rt *x*i&h.
W pzypedku loni.canoad orlrtfl.. rpoto*r z dor.dq og6|rym Kozyrtrfqq, rnr oboryi*ot
nhz*bcznio poinformovanb o ttil Fraccrrt6u COp.

5. Doredztwo spccjelirtycznr irt dorepno jodyrb ne zrm6wicnic KorzyttrjQc.go, po ruc3nicizyn
zgrloszcniu zapotzrbowtnia m rtprrcio w tym zrkroric precownkowi COp. -

G. Dondrrc .p.i.Ltrcs. r..l unrifl paymfnnii n ry&ht przrd phnwrrrya .pil.ridrl onrr
poubrdzono tobionicrnlo l$ mdorc gra prmrnltr cop m t dr* pardvrrrir*ri dt.

7. Mrt d.ly n dor.dztuo w I .gE rnpbzu rq dh Xoreyrgqcych b.zg3m.

E. w przypdku koniocznolci od*olnb rpomnr z doredcq rpocilLtycrnyn Kor:yrhf,cy iri
zobowi.E ny poinlormowrd o hnn e.tynrXtxfj nr I dzieil pzed phno*rnyrn rpo0(.r*rn.

9. Zg|'olzcnie ne dorrdzhrs 0g6|r. i .p.*Xrtyczn 11 przyjmowrnc n z...dzi. kobiro&i zgbsz.rl.

10. Pro{v.'r-lcy COP za.tra.ga aoDa F.lnd( modiuoa6 do nio udziohr*r tvaparcir w porlrd dore&trn
rpccielirtycznogo w momorrcio wyior:yrtrnie lirrtu pzowktien go n t n rodz.j wrpl$da w dmym
roku.

11. K.tdc skozptrnh :. *rp.rch m.rxoryczn go ir3t odnoto*rno w Rojrrtr:r wtprci.
MGry{oryczncgo lub udokumrtdtm krrlf tbr.rrczf .

1.

2.

ffiffi8
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12. Dvn*rotnc nicskorzystanie z doredzim 096*r.00 l^rb ry.q.fidyczne9o, bez rvcz.aniiuGeo
pe*riormowrnh o odwolaniu spotkrnh wa gtfrEmyrn w ragulaminic tcrmlnh stanowi podrfu1 do
oda{rudcnir udzblanie wsparch po ru k*iry.

Z.3rdy Ll* rbdr r rrlo56
1. COF orglr*zr{c szkolenie ohmrtr d. rryr*idl e*frorornych w nk*r udzidom.

2. Trrndyke szkolcfi jest pzygotourm przs precoudtdr COP w oprrciu o zghrz.m pr..z
Korzyr,fdfcych zrpotzebouanic oraa prr.fremdsm rmrodziehir b.d.nh potzGb 3*olrt*ltrtcfr.

t. Hrrrmtogrlm rrkolcfi irt roguhrnir Ar*qary n afronia Harnctorq w*w.ngo.czorub*r-
torczfy.pt onzist dotQpny wlgo drGfir.

4. krre4r ne skobnh tr*r co n*rrniri 2 bfoda i hH j.i rozpocrtd. r..l podmy & nuormj
rlde.rroSd z. poarG(ffiu,tm 3*ory ltrrLf,[ otlcuir w thEta COP oru rostra.dr irl
t t.Drtrariun na .8lobnh.

0. OntsIrwr*trtudocfd{rt*Foft{llgrlt.
3. ?rmGff' COP zmfrqe .ota ,ilF, I r macl r'ifbr., lcrb, dtitl'ttr * ;lfc r

raf*ti ;nr no*plt u,prou.d.ia Hh r H uoo**0r npntrt*{fqrl r.-a roffia
fa t|lilrks.lrh do.Apu ds ufrl,r rr*rhriu *;, har daid:orrycfi I bb|!.]EF
naq,uFrd..

7. lorrillty t*'l.rt o*lny rrrytlt uant r.*-tft j* lffiltmy q9.liC I fr:rtt 6
CO? bnnlrz raherorrbry r rrlohri, ffir, r rltoltcri o;ftcrnb t brtld a.
rrnt*.

l. Foralz r*y prsorL n*Ct*l m H rtE rlnoEr';t rrtob*ra i ttd. 0n ItC
frrerfiry *otf .bldror*;sf't, p.osq *.atc,if L tn$ fy+ fa*8ry roll& w t-(:h
cot.

t. Wr.d. dllof r#r.ro*ua rr*chrimFrlFeonr 5t lsm.
fO. Orrf, rflowryr cb u&|tu w rllllr*r fD nfam r tt1 tsmon q o tF hbnrrr

rr F.arffifii pocsty .rn l Ib hlrtl&tb.
lt. olt.lcun -s}tF o mol*rold u&hll w t*tllr orolc.rt r ny scrrcml r.d Dfio'ln a. t

fil Dred rrtcl*tn.
f2. Xor:fqcf sit.looy urryflp*rC : uilt r rrlcbrb dtbn o lF ,Gil0tEEm6

pnco*nif6s COF nlp6tnicj nr I dd pned r:**rim.
It. Drr.*rdrr ra.*orsft.nh zr rzf,ohr$r boz nrral*r.f e**ommrn o F.rygnr.ra t udnhfu x

rlosf,ryrn w rqnlm*rio bnr*nio rtrnod po-*f Co orirtdtrb uGirhah rD.fiGL po r.!
Ilhhr.

Zerdy kcrryrtrah r lmyoh lrra rqrrcl GO?:

f . X.r4,!ql3, mr|1 mo{iro.6 rByrvrrlo xfF.a dl r nr}*b t[nh rltr,.eolr. Pls ! COP,
s.r$wno w opr.coryi,.ri. konc.pcfl, lnrf*on* nryA rf*rrl ,.t I w n e.dl &l*1
ftyl*u.ntcrr pnrz COP.

hPJ#*HPT$L. ,;ffiE
ProjGkt 

"Wsp6kric 
zn.cry lepiej - System pr.cy o[.nibcii por.rzldowych i .dminBtrmii w Ctcr*irnc.-f.trczYn.ch'

wsp6lfin.nsow.ny .€ Jrodk6w Unii EuropcFticj w r.m.ch EutoPcisk't€to Funduszu Sgolmrncao



1.

Wszelkie pomyrly czy che6 wleczenia sig w dzialania COP Korz)rf.hcy porvinni konsultowae
z pracownik.mi COP.

Podjqcic przcz COP dzietrrl proponowanych pzez Kozyatejqcyc-h badzi. zalG2.,lo od zgodno6ci
pomyslu z c.hmi coP, dostgpnosci bud2etu oraz zgodnolci proponorv.nych inicjatyw
z harmonogremom clziehft COP na d.ny okres.

Fortenowlcnit koicowr

Prowadzqc; coP mzyrtkic formy wsparcia dostgpne dla Kozytt{ryyc-h trt zoborigrny publikowa6
na slronie intcrnctowcj rywu,.ngo.czeruionkaJeszczyny.pl oraz w tgo ril&tic.
Kozyatefcy mrla Prtxlo zglerzed swoje zapotzebowanh ne odpo$odd ro&rj w3p.rci., zar6wno
meryioryczncgo Fk i tCcfir*:zno-orgrniztcyjncgo.

Prowe&1oy coP jort zobowiqzrny do prowadzonie zepcrvrionh Epfiir w rpor6b ohrtyczny
i. doctom*yreny ne trirt$o_do potzcb Kozyrtrhcyrh o t i..t td rpoir z ialremi wnary
dot crF.in forlr<Eonir COP.

-f
1 XAPITAT I.UOZKI

N^PoDow^ srurrc,^ tfirrNo<r ,;ffiE
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BURMISTRZ
GMlr!v ,,UIASTA

Czcrrv ronko. Leszczyny

Za+qcznik Nr 4
do ZazQdzenia Nr 97/15
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10 marca 2015 roku

Regulemln korzyst nla z lnfrastruktury Crntrurn OqnnEec! PoE Etdourych

w tym z. zrsob6w lokrlourych I z.ctosrrch

Posta nowbnle oe6file:

2.

3.

1. Kozyrtqiryy z infrastruktury Centrum Orgmizecji Poz.zldowych debj zwanego COp
sl zobowhzani do pzcstrzegania zapis6yy zar6sro nhhiszcgo rcgulaminu jak i Regulaminu COP.

R.grrr"rhu, nr co n.irirj Ebn przGd plrnornnym

r'Jra..t;rdn zbty{ w nrrji p{ioro*rj w riodalbi. cop llb zl poandni:tu m poclty.-m.r.

Precerscy coP c1 zobowiqzani do poinformowenh Kozy:l{ap.gro o dottgpnotci pornbrzczcnir
hb ij br*u do 3 dni roboczych od dnh otzyrn ni. ryiitnionogo rniorru 6 rkorzyetrnic

coP.

.1. R.s.rrr* F ni..cE lt { pr:yinow.n nr uudb frl$Ead r;b.!nf
5. Kerayd{py t}r. oboria..t zretrowrr$r czyr0oloi i &pm[rtsor. pot*..sc..* do .trfru spr..doffir-3orrty*onn...
6. I*9 *or:y!l]l- z pomiorzczrrt COP i..l odnoto$r w Roirirer tlOoe{pr*r* Podmzcartt

COP, pdri*eono prr z Korrlrt i1c.gro iprecowrr*e COp.

7. W_ prryp*u, Ody Xorrfhhcy odurolt. r*norlI rp*ontr, lobditz.oy irt dopdXutnomnlr o gm precownik&n COP pr:yn inni.l n 2 d pri.d dt ipotfrr*.
t. Dn*r*l ia.wrkor.y.tf,i. ...1i pr.Gz xoalttrhe.0p drnd podrtrt do bretu rgpdy nrryr*n rrl w olsrtir p6lnbirym.

KAPITAT. [UDZKI
N^rooow^ rM(cu 3Po,No1{ I

2. Zrlrb1 lok aom COP do$gpnc dh Korzyrggych lhnowh: 3 poriozczonie bir,nom (2 r*i
dood..., ttlr kontroncyjne) wypos.2on w rtoly, Fzcrh i tet{edg.Uety irionn qft., to.ht ,*rlr hrcfiomy, zn{drdfgG tQ nr 1 p(trrr hdynku przy rl. l-Oo HrF lg w Crcruiorrco-
Lr*ccynre*r

f. Z*, rz.crm. COP do.hprE d. Xorffii rlmdt: s.rqt n m l*n cs.ft,dldro rme*rorr z doe*prm do ktrmrr, reuhlr iilerr.d.hy, rr.rd!.na.*5irky|r.
1. 2..S, COP rq do dFpo:y:il zgo&rio z z...dl l6am3o de.ifp! rir fakbg,o Kor:Ft Fteo or.zporr.ftmr*. i Gdolci o prredzort *rp6he COP.

Z...dy kozy.t nh r rrrrl6r btd*ych:
1. Xorryll*y drqey t .zsrow.C pof,tb.reja C@ nr r},lf!*noad i.rt zobosha.ny

praotEya prrcorritom coP wlpehbny i p@arrry $$..t o *oiaitrio z ir*rzcrrA cd,.lfEiic, s.|crf* (b ,yr.lrFr.gro
ah€bt Dorae.c.ir..

,ffiffi8
Proi"kt 

"wsp6lnie znacry hpi€j - system pracy ortanizacji pozarradowych i admioistracji w czrrwbnc.-Larrczyn.ch,
wsffinansowany z. Jrodk6w unii Europejskiei w ramach Europcjski€go Funduszu spolGcencgo



1.

|xt,t lr/- IUr

3.

.t.

Z.3rdy korzystanit z zrob€w rzocrcrych:

Ko.zytt.iacy m. motliwoSd zlo2yt do Prowadzqcogo COF piromry u*rrok o pzydzicbnic szalki
z.myk.n j n klucs w 3icdzibie COP. O przydzialc d.cydq. kohiroaa egbrzc6 oraz dostgpno36
rrcfrych lz il.lc
Korzyrteiryy chcqgy rkozystac z wypos.2onb i rgregr C@ povinien zglorid tcn fah
prrear*ori COP.

Sprzd zo.tri rrdort?pniony Kozystajqcemu ne zmddr kobirofd zgbrzr6.

Kozyrtrjlry, kt6ry po r.z pienvszy zamiez. skorzyrbe zG 3przetu cblctroniczncAo (komputera,
zuffie, trztdzlnir wiolofunkcyjncgo itd.) zortri pnoskolory z zd<r.tu ob:lugi ww. m-zldzcrl
prelz preco*nakr COF orez jcst zobo,viqz.ny do upornrnar ri z irfi*{1 BHP r{tytkorv.nia
lpr4tu i p6rni.is.eo pilc3tzcg.nir jCj ze5*r6w.

forr}ltiQey z w. tr4dt.rt mr obouriqzok oaeo*C* E ara r$.ia .if w godrh*tr p'ncy
CoFo.'bmfrrca**.
Xrryetfify nojq i*om6 ireri.ly ne rgr4cir COP Dod wrlrtign :rporaiml paparu,
ton r, & ft*.r*u ll*.Ft r'ttotfuroaci z.p.urb Fmrfr COP.

lot- qhel?ab* :[ob6w E ctoirdr lrg pffiH up-ea w nri..frr t tyc!Ct{.
s6ifr, ha.y *rtt blctr odponio&hhofC Xrryd{po a uaotmhay rprlf.

?odrno*dralr lotcon

W f4.aru blemrrrir :trirzcrort fib urrio&rra alarra COP Prrd lGr.y@go
w poni..s..fiadr bifiku nr rI. $go fri. It w Cs.niqo+rr.cqnra, x3trytLrtcy zotrnb
nsrny & uarrarir ,ap$y rr tr .drod, zjrodnb s rrorrQ Co*asf preoz Fpndaqergo
co?.

tlOeOferdolsr poiltr.s.rt, wypoletmh onz ryldu tnet trtr*.C tylto & nr&rd crftw
rgolr'dr: R.$alrlhrrtr COP. Korzyrbi t t totau - o.h Prtn.lt tlt i kcmmyhytfi Frt
aarler*ao.

q,

{ mm****t

5.

7.

1.

,;ffiE
Proi.kt .Wsp6lnir zn.cry bpiGj - SFt?m pr.cy o(.nizrcri pozrntdowych i .dminblr.cjl w Ctcr*irrnc.-L..rcuyn ch'

wsp6llirrmowrny rG Jrodkdw unii Europciskicj w r.m.ch EuropejskLlp Fundusru SpolecznaSo

Gmrnv i I

Czerwionkar

Wieslaw



zawarta w dniu 20'15r. o korzystanie z pomieszczefi polozonych w czenrionce-
Leszczynach pzy ul.3 Maja 19 pomigdzy Gminq i Miastem czerwionka-Lesz czyny - zaklad
Gospodarki Mieszkaniowei, z siedzibe w czenaionce-Leszczynach (44-239) pzy 

-ul.Ligonia 
5c

w imieniu kt6rej na podstawie pelnomocnictwa Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-LEszczyny
m 5l'12 z dnia 09.01.2012r. dziala Dyrehor Zakladu mgr Marian Uherek, zwanym w dalszym ciqgu
umowy,,Udostepniajqcym"

a

-wz6R Nr 1 -

UMOWA
o korzystanie z pomieszczef Nr

,,Korzystajqcym" o nastgpujqcel tre6ci:

1.

2. UdostQpniajecy oddaje a Korzystajqcy pzyjmuje pomieszczenia od dnia

Pe^edmiot riniejszej 
. 
umowy slanowiq pomieszczenia poloione na I pigtze budynku przy

ul.3 Mala 19 w Czerwionce-Leszczynach o lqcznej powierzchni 117,30 mr. 
'

sl
wascicielem nieruchomosci zabudowanej budynkiem polozonym pzy ul.3 Maja .19 w czerwionce-
Leszczynach jest Gmina i Miasto .czerwionka-Les zc.zyny, a pzeimiotowy budynek pozostajew u2yczeniu Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w czerwionce-Leizczynich tieanos*iorganizacyjnej gminy).

s2

s3

Kozystaiqcy bgdzie wykorzystywal pomieszczenia w celu prowadzenia centrum organizacji
Pozazqdowych, w spos6b i na zasadach okre6lonych w ogloszeniu o warunkach Konkurstiofert na
zadania publiczne pod ngzwq "Prowadzenie centrum organizacji pozazqdowych w pomieszczeniach
I pietra budynku pzy ul.3 Maja 19 w Czeruvionce-Leszcz-ynach.

s4
Do obowiqzk6w Korzystajqcego nale2e6 bedzie r6wnie2 :

1) dbalo66 o czysto56, stan techniczny oraz pzepisy BHp i p.po2.,

?! zabezpieczenie udostepnionych pomieszczefi pzed dziaianiami os6b niepowolanych,3) utzymanie pozqdku w udostQpnionych pomieszczeniach

ss
Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony od dnia .............. do dnia ..............
Udostgpniaiqcy zast'ega sobie prawo rozwiqzania umowy za jednomiesiqcznym
wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiqca kalendazowego w6wcras, gdy :1) pzedmiol uzyczenia star sie niezbQdny udostQpniaiacemr] dra wyronyilinia jego prawem

okreSlonych zada6,
2) W przypadku zmiany sposobu korzystania z pomieszczef pzez Kozystajqcego.

1.
2.



s5

Korzystajqcy nie moze dokona6 bez zgody Udostgpniajqcego zmian w substancji budynku lub
pomieszczeniach za wyjqtkiem prac adaptacyjnych dla prowadzenia dzialalno6ci, o kt6rej mowa
w$4 niniejszej umowy.

s7

Po zakoriczeniu umowy Kozystajqcy zobowiqzany jest odda6 pomieszczenia w niepogorszonym
stanie technicznym, poza zu2yciem wynikajqcym ze zwyklego kozystania.

s8

Umowg spozqdzono w dw6ch jednobzmiqcych egzemplazach po jedym dla ka2dej ze stron.

se

wszelkie spory mogqce wyniknq6 na tle stosowania niniejszej umowy rozstzygane bedq przez sqd
wla6ciwy dla Uzyczajqcego.

UDOSTEPNIAJACY KORZYSTAJACY



Wz6r Nr 2

Lp Dokument / zagadnienie Spelnia
kryterium

rAK/NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 2 4 5

L,
lz.

l

lOferta - sp6jnoSc wersji z generatora i papierowej

lAktualny *V.A
dokument potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego

/ofertq oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w pzypadku
lreprezentacji innej ni2 okre6lono w wyciqgu lub innym
ldokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane

]pelnomocnictwo). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem

llgt$gznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany.

lp,iSrj_S"r1iial. 
1 + wyjasnienie pkt. 24 + osloszenie konkursowe

ll
NIE

TAK

I

I ,o*,

3. leoOpis ;f ze statutem -
osoby wyszczeg6lnione w ZaSwiadczeniu lub KRS.
lf ,Vm6g: Oferta Cz. I, pkt. 9, Ogrtoszenie .t0 pkt Ba i 8b
.Spelnienle wymogu: wla6ciwe podpisy pod oferta.

TAK 2 DNI

4. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w
skladajqcych ofertq ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub innego rada6ciwego rejestru - dokument
potwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta
( -6w).
Wym6g: Olerla Cz. I Ogloszenie 10 pkt 8a i 8b
$plnienle wymogu: pelnomocnictwo lub stosownv dokument.

TAK 2 DNI

5. Obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej lub papierowej.
Ul/ym6g: Ogloszenie - ust. 10 pkt s
Spelnienle wymogu: Statut - w wersji elektronicznej lub papierowej. TAK 2 DNI

6. I nform acja, czy oferenUoferenci przewi d ujq rea lizowad zadan i e
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 ftulowa, Ogloszenie - ust. 10 pkt
8d
Spd"ierl" *Vm.gu, o

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

TAK 2 DNI

7.

8.
lnne.

9. Braki lub blqdy formalne w ofercie.

[:]
Propozycja: dopu6ci6 do oceny mefiorycznej I odrzucil,.

Data oceny formalno-prawnej : Podpis czlonk6w Komisji
Konkursowej:

G
Czerv

Wies

I
',zyt\y

^/ski

lrl,-t.Jr 'rtf

3



Karta
Wz6r Nr 3

oce - dotacja z zakresu po2vtku publiczneoo w formie wsoierania nealizae.il zaclan IA
Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERTIJM

- ocena merytoryczna -
llo56 punkt6w
mo2liwych do

Przyznana
punktacja

1 2 3 5
1. ZasadnoS6 wplywajqca na warto56

me$orycznq oferty, trafno66 oferty,
mozliwo66 realiza$i zadania
publiczneg o przez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkar{c6w
Czerwionki-Leszczyn.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dra kogo
bedzie realizowane w ramach proiektu) - @f. cz.lt. pK t)

0-2pkt

b) proiekt iest zgodny z celami ogloszonego konkurs . - ost.wstep i p.2 0-2pkt
c) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potrzebg @r. cz. ilt, p. 2) reartzacy
projektu, wskazano grupQ odbiorc6w - adresat6w zadani? @r. cz. n, p.3),
wskazano cele projektu. z opisu jasno wynika gdzie wystgpuje problem,
potrzeba kogo dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki.
Podano 2rodla uzyskania informacji.

0-4pkt

2. Poprawno66 i jako56 planowanych
dzialafi projektowych: Czy pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potzebami grupy odbiorcow
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, atakhe czy malqszanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.

a) zaplanowane dzialania sa zgodne z celami proiektu. bt. cz. n. o. o) 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbioic6w
i prowadzA do osiagniecia zamierzonych rezultat6w , (or. cz. lt, p. B, e i 10),

0-2pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dziarafi - racjonalny
i dobrze zaplanowanv harmonogram dzialafi @r. cz. tl, p. e),

0-2pkt

d) zaplanowane dzialania majq szanse bye zrealizowane w zaplanowa-
nym czasie @f. cz. ttt, p. s i g),

0-2pkt
3. Skuteczno6c dzialafi , proponowana

jako56 wykonania zadania i

kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bqdq
realizowac zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiqgniqcia w ramach realizacji
proiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizaqi zadania (listy obecnosci,
dokumentacia\ pr. cr. ilt, p. to),

0-4pkt

b) wykonanie Swiadczeri wskazanych w ofercie jest realne w suviefle
udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta @r. cz.lt, p. t0), 0-4pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferentow:
czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub
innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
zeczowymi do wla6ciwej realizacji
zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontari uszv.

a) oferenuoferenci posiadajq doswiadczenie w realizacji zadatl
publicznych lub innych projektow? (rzetelnie realizowati wczesniejsze
zadania publiczne) @t cz.Vp.r),

0-4pkt

b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi or. "r" 
u, p. u

I?992.o${ql pr. V V p.2), (ot. cz. V p. z1 do wlaSciwej realizaqi zadania? pr. cz.
lVtabelal-kolumnag)

0-6pkt

9). Czyru prolekcie przewidziana jest praca wolontariu sz! (ot cz. 
^l 

tabeta t -kolumna 9 i of. cz. ll p. 1) 0-2pkt
SUMA OiRZY nax 36 pkt.:



Wz6r Nr 3

Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena finansowa -

llo56 punkt6w
mo2liwych do

otzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5
'|. Adekwatno56 i spojno66 finans6w

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

a) zaproponowane wydatkisq niezbqdne do poprawnej reatizacji zadania
(of. cz. M tabela 1),

0-2pkt

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do
zaplanowanych rezultat6w (naklady finansowe sq proporcjonalne do
zakladanych dzialan i rezultatow) - for. cz. M tabeta r),

0-2pkt

2. Racjonalno66 naklad6w finansowych i
poprawno66 budZetu: czy naklady
finansowe zostaly zaplanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogloszonego konkursu.
(of. cz. lV, tabela I w odniesieniu do orl.22.

0-2pkt
b) wydatki zostaly okre6lone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zawy2onq ani zani2one.

0-l pkt

c) budzet projektu nie zawiera blqd6w rachunkowych, 1or. cz. nt, tabeta I -

analiza),
0-l pkt

d) poziom wkNadu wlasnego osobowego (5o/o-15o/oi 16% i wiqcej) - 1or. cr.
lV tabela 2 tr6dto tinansowania),

0-2pkt

e) uwagido kosztorysu ( wyja6nienia ) 0-l pkt

3. Do6wiadczenie w realizaqi projekt6w
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wcze6niejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z
dotacii.

a) oferenUci majq do6wiadczenie w realizacji projekt6w
finansowanych / wsp6tfinansowanych ze Srodk6w publicznych (srodki
gminne, powiatowe, wojewodzkie, ministerialne, uniine) - bt. cz. v pK il,

0-3pkt

b) wysoka jakosc rozliczenia poprzednich dotacji na realizaeq zadari
publicznych w gminie (terminowo56, zetelno66, sposob rozltczenia
OtrzymanyCh Srodk6w) - tor. cz. tt pR 3 tub uwagi ),

0-2pkt

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



Wz6r Nr 3

PODSUMOWANIE OFERTY:

suMA PUNKTOW W CZESCT
MERYTORYCZNEJ - max 35

UZASADN!ENIE OCENY
W CZESCI MERYTORYCZNEJ

SUMA PUNKTOW W CZESCI
FINANSOWEJ - max 16

UZASADNIENIE OCENY
w czESCr FTNANSOWEJ

SUMA PUNKTOW OGOLEM:

- MAX = 52 PKT.

PROPONOWANA KWOTA DOTACJI

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej:

,/'(t^,k\ /hr

/DATA, MIEJSCE/


