
B T]RMISTRZ
GMINY IMIASTA

czerurionka-Loszczyny zarzqdzenie Nr ...9..l,1.t t+
Burmistrza Gminy i Miasta czenvionka - Leszczyny

z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi
publicznych Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny wspieranych i budietu
gminy w 2014 roku.

Na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t. j .  Dz.U.22013 r. ,  poz. Sg4 z po2n. zm.),
art'11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. lJ. z 2O1O r.,
nr 234 poz. 1530 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 spriwie uchwalenia
Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdovvymi oraz innymi podmiotami prowadzecynii
dzialalnoSc pozytku publicznego na2014 rok

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1
1' Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje

pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. u. z 2010 r., nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.): zadafi publicznych
Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny wspieranych z budzetu Gminy
i Miasta realizowane w nastgpujqcych obszarach:

Obszar 6: Zadania w zakresie dzialalno5ci wspomagajqcej rozw6j
gospoda rczy, w tym rozw6j przeds ig biorczo6ci :
al organizacja przedsigwzigc w zakresie wdrazania program6w pobudzania
przedsigbiorczo6ci. Prowadzenie zaiq6, szkoleniowych w tym zakresie,
konkurs6w, akcji promocyjnych itp.

Obszar 7: Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony
dziedzictwa przyrod n iczego :
al organizowanie kampanii wrazz akcjami informacyjno - edukacyjnymi dla
mieszkafic6w gminy.

2 Ogloszenie o konkursie winno miec treS6 okreSlonq w Zalqczniku do
n in iejszeg o Zarzqdzenia.

s2
TreSc niniejszego Zarzqdzenia nalezy zamie6cic w Biuletynie Informacji
Pub| iczne j , f l?s t ron ie in ternetowejUrzgduGminy iMiastaCzenry ionka
Leszczyny, na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy i Miasta Czenvionka - Leszczyny
oraz Dzielnic i Solectw.
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s3
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowi ds. Planowania
Rozwoju i Gospodarki - mgr Grzegorzowi Wolnikowi.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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B URMIS:TRZ
GMINY I  MIASTA

C z e nrr ionka - LeszczYnY Zalqczniko*?'Wi;^"
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 10 marca 2014 roku

octoszENtE o KONKURS|E OFERT NA DorAcJE w 2o14roku

W zwiqzku z Uchwalq Nr XXXIV/456/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 pa2dziernika 2013 roku w sprawie Lchwalenia Rocznego programu
Wsp6lpracy Gminy i Miasta czenarionka-Leszczyny z- organizacjamipozarzqdowymi 

_?r1z innymi podmiotami prowadzq"yri- dzialalno56 pou|*upublicznego na 2014 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

oglasza OTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarzqdowych i innychpodmiotow wymienionych w art. 3 u.st 3 ustawy 6 o.i"t"tno6ci ffitku publicrn"go
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22010 r., nr 234 poz. 1'536'z po,Zn. zm.; iarealizacjg zadan publicznych Gminy i Miasta Czenryioni a-Leszczyny wspieranych
w formie dotacji z budzetu Gminy i Miasta w 2014 roku.

1. Konkurs obejmuje nastgpujqce rodzaje zadafi:

Obszar 6: Zadania w zakresie dziaNalno6ci wspomagajqcej rozw6j
g os poda r czy, w tym rozw6j przeds ig bio rczoSc i :
al organizacja _przedsiqwzigc w zakresie wdra2ania programow pobudzania
przedsigbiorczoSci. Prowadzenie z4g1 szkoleniowych 

- 
w tym zakresie,

konkursow, akcji promocyjnych itp.

Obszar 7: Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony
dziedzictwa przyrod n iczego :
al organizowanie kampanii wraz z akcjami informacyjno - edukacyjnymi dla
mieszkancow gminy.

2' Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przezn aczyl,jako wsparcie
w formie dotacji Srodki publiczne w wysokoSci:

o na zadania w obszarze 6 - 10 000,00 zl.
o na zadania w obszarze 7 - 5 200,00 zl.

- Razem wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadafi
publicznych w w/w. obszarach wynosi 1S 700,00 zl.

3. Zlecenie realizacji zadan publicznych bqdzie mialo formg wspierania tych zadan
poprzez udzielenie dotacji na ich dofinansowanie.



4.

5.

6.

Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zaregloscifinansowych wobec Gminy zlytutu wczesniej uizieronych dotacji.

organizacje pozarzEdowe, ktore otzymaty dotacje w latach ubiegtych, ponowniemogE otrzymac dotacje, jezeli prawidfrcwo rozliczyly *.."siil;rr" dotacjei uzyskaty zaakceptowanie sprawozdania toncowllo.

Oferta konkursowa powinna zawierac:
o szczegolowy zakres rzeczow zadania publicznego proponowanego dorealizaqi,
o termin i miejsce realizaqi zadania publicznego,
o kalkulaciq przewidywanych koszt6w realizacji zadaniapublicznego,
o informacjQ o _wcze6niejszej dzialalno6ci podmiotu skladajqcego ofertg

w zakresie, ktorego dotyczq zadania,
o informacjQ o posiadanych zasobach

zapewn iajqcych wykonan ie zadania,
rzeczowych i kadrowych

o informaciQ o wysoko6ci Srodk6w wlasnych finansowych oraz Srodk6w
finansowych uzyskanych na realizacjg danego zadaniai innycrr 2rodel,

o informacjg o niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat)
i rzeczov'tym,

o deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
o o6wiadczenie o nie prowadzeniu odplatnej dzialalnosci pozytku

publicznego i dzialalnoSci gospodarczej w odniesieniu do tego samego
przedm iotu dzialalnoSci.

Ponadto do oferty nale2y dolqczy6 nastgpuiqce dokumenty:
o kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru

lub ewidencji. Odpis musi by6 zgodny z aktualnym sianem flktycznym
i prawnym, niezaleZnie od tego , kiedy zostal wydany,

o obowiqzuiqcy statut, poSwiadczony pzez oferenta wraz z oSwiadczeniem
o jego aktualnoSci na dziefi skladania oferty,

o informacjg, czy oferenUoferenci przewidujq realizowac zadanie publiczne
w trybie, o ktorym mowa w art. 16 ust. 6 i 7 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003
roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

o o6wiadczenie o zapoznaniu sig z warunkami udzialu w konkursie,
' w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow

skfadajqcych ofertg wsp6lnq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy
upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta (-ow).

7. Ramowy wzor oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalqcznik Nr 1 do
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.,
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania



(Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) i jest dostgpny bezpo6rednio w Wydziale
Rozwoju Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny lub drogq elektronicznE na
stronie www. pozytek. gov. pl.

8. Do oferty naleZy dolqczy6 wymagane rozporzqdzeniem zalqczniki.

9. Podmioty, kt6re sktadajq kilka ofert w konkursie powinny zlo2y6, kaZdq ofertg
w odrqbnej kopercie, z odrqbnym kompletem zalqcznik6w.

10. Terminy realizacji zadafi we wskazanych obszarach od 22 kwietnia do
31 grudnia 2014 roku.

11. Szczeg6lowe warunki realizacji oraz rozliczenia zadania zostanq okre6lone
w umowie o wykonanie zadania publicznego.

12. Ofertq konkursowq na realizacjg objgtych konkursem zadafi nale?y zloZye:
. w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem obszaru i nazwy zadania,
. w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca

2014 r.. z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na dotacje w 2014 roku".
Oferty zlolone po dniu 31 kwietnia2014 roku nie bqdq rozpatrywane,

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

13. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dwoch
dni od dnia wezwania do uzupetnienia tych brak6w. Wezwanie takie mo2e
nastqpic takle telefon iczn ie.

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

15.Oferty na realizaqq poszczeg6lnych zadan zostanq rozpatrzone do dnia
18 kwietnia2014 roku.

16.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglgdniala bgdzie tylko takie wydatki, kt6re
gwa rantujq p rawidlowq realizacjg zad an ia.
Komisja nie bgdzie uwzglgdniala nastqpujqcych wydatk6w:
1) zwiqzanych z prowadzeniem biura i administracji,
2) kosztow koordynatora projektu lub ksiggowego rozliczaiqcego dotacje,
3) kosztow utrzymania rachunku bankowego,
4) koszt6w sporzqdzenia materialow sprawozdawczych,

17. Przy rozpatnywaniu ofert oceniana bqdzie w szczegolno5ci:
1) mozliwoS6 realizacji zadania publicznego,
2) kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowana jako5c wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale
ktorych realizowane bgdq zadanie publiczne,



4) planowany udziat Srodk6w finansowych wlasnych lub Srodk6w pochodzqcych
z innych 2rodel na realizacjg zadania publicznego,
5) planowany niefinansowy wklad wfasny rzeczory i osobowy, w tym
Swiadczenia wolontariuszy i pracq spolecznq czlonk6w,
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadafi publicznych, w przypadku organi-
zaqi, ktore w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne biorqc
pod uwagg rzetelno66 i terminowoS6 oraz spos6b rozliczenia otrzymanych
na ten cel 5rodk6w.

18. Szczeg6lowy tryb i kryteria stosowane przy ocenie wyboru ofert sq nastgpujqce:

Aby olrzymac dotacjq oferty muszq otrzymac minimalnq liczbg punkt6w, kt6ra
wynosi 38 pkt.

lg.Zaopiniowane ptzez Komisjg Konkursowq oferty wtaz z proponowanq
wysokoSciq dotacji, kt6re otrzymaly co najmniej minimalnq liczbq punktow
zostanq ujgte w rankingu ofert i przekazane do zatwierdzenia Burmistrzowi

Lp. Kryterium Punkty Max.
punktacia

2 3 4

1. Mozliwos6 realizacji zadania publicznego - baza, loka-
lowa. spzet.

1-5 5

2. Kalkulacja koszt6w - ocena zasadnoSciwysokoSci wnio-
skowanvch Srodkow. oszczednoSd w realizacii zadania.

1-5 5

3. Proponowana iakoSc wvkonania zadania. 1-5 5
4. Kwalifikacie os6b. kt6re realizowac beda zadanie publ. 1-5 5
5. Planowany udzial Srodk6w finansowych wlasnych lub

Srodk6w pochodzqcych z innych 2rodel na realizacjq
zadania publicznego:

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

.  11 % - 15 o/o = 20 pkt . ,

. 16 o/o - 20 o/o = 25 pkt.,
e DowVZei21 o/o - 30 okt.

15-30 30

6. P I a n owa n y przez o rg a n iza cj e pozatzEd owq n iefi n a nso-
wy wklad wfasny osobowy i rzeczowy, w tym Swiadcze-
nia wolontariuszv i praca spoleczna czlonk6w.

0-10 10

7. Analiza i ocena realizaqi zleconych zadan publicznych
w przypadku organizaqi pozarzqdowej , kt6re w latach
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne:
(solidnoS6, doSwiadczenie w realizacji podobnych
przedsiqwziq1, pewnoS6, tradycje we wsp6lpracy).

.  rzete lno5c-3p.

.  terminowo5c-3p.

. sooS6b rozliczenia otrzvmanvch Srodkow - 4 p.

0-10 10

8. Kompletno66, jakoS6, poprawno56 matematyczna i czy-
tef noS6 oraficzna sporzadzen ia ofertv.

1-5 5

Razem punktacia: 20 -75 75



Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ranking ofert wraz z proponowanq kwotq
dotacji zawiera rekomendacje do przyznania dotacji lub uzasadnienie
w przypadku propozycji odrzucenia oferty. Ostatecznego wyboru
najkorzystniejszych ofert wraz z decyzjE o wysokoSci kwoty przyznanej dotacji
dokonuje Burmistrz.

20. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert i zawiera umowe z pod-
miotami, kt6rym przyznano dotacjg.

21. Minimalny udzial wkfadu wlasnego finansowego wynosi 5 % w calkowitym
koszcie realizacji zadania, kt6ry stanowi sumg kwot dotacji, Srodk6w finansowych
wlasnych, Srodk6w finansowych z innych 2r6det oraz wkladu osobowego (w tym
Swiadczef wolontariuszy i pracy spolecznej czlonk6w).

22.Zlolenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

23. Dopuszcza siq mozliwoSc przyznania nizszej wartoSci dotacji niZ wnioskowana.
Doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania publicznego uwzglgdnia
proponowane treSci merytoryczne sktadanej oferty. W takim przypadku, po
telefonicznym powiadomieniu przez Przewodniczqcego Komisji Konkursowej
zaktualizowany harmonogram i kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji
zadania do wielkoSci przyznanej dotacji naleZy przedlo?ye w ciqgu 2 dni,
w Sekretariacie Urzgdu Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny. Niedopetnienie
tego obowiqzku w w/w, terminie traktowane bgdzie jako rezygnacja z dotacji.

24.W 2013 roku Gmina i Miasto Czenryionka-Leszczyny zlecila realizacjg w formie
wspierania nastqpujqce zadania publiczne:
- dzialania w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
- dzialania w obszarze kultury i sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji,
- dzialania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- dzialania w obszarze ratownictwa i ochrony ludno6ci,
- dzialania w obszarze pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji zyciowej orazwyrownywania szans tych rodzin i osob.

Na realizacjq tych zadan z budzetu Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny
w 2013 roku przekazano og6lnq kwotg dotacji w wysoko6ci: 103 550,00 zl.

25. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.


