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Zarzqdzenie Nr 178/'15

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sorawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadai publicznych w zakresie

ochrony i promocii zdrowia w 2015 roku'

Na podstawie: art. 30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie gminnym

(t.i. Dz.u. 22013 r-,poz. ssi ;;i'';r,' art it ust l.okt 1 i ust 2 oraz art' 13 ustawv z dnia

)i f,r'i"j"i" idoi ,., "o orii"rnosci pozytku publicznego r o wolontariacie (tekst lednolitv Dz' u'

z 2014 t., poz. 1118 = pe,zn.'lzil, {i'-i?J-"k 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' - o finansach

publicznych (t.j. Dz. u. z 2o1i';:',' i;' 885 z poln' zml.' w zwiezku. ' y"h*tl-e-Il.,ILvllv652/14

Racty Miejskiej w czerwioncelGii.ii^"n z dnil 7 listopada iota roru w sprawie_uchwalenia

Rocznego Prosramu w.d;;il--6;;, I y',':tl, czeruionka-LeszczYny z orsanizacjami

pozazqdowymi oraz innymi plJ'iot'mi piowadzqcymi dzialalno56 pozytku publicznego na 2015

rok,

zalz4ld?am, co nastePuie:

sl

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje przez organizacje pozarzqdowe lub

podmioty wymienione * "tt' 
3 ust' g ijsiaw" z -dnia 24 loarietnia 2003r' '

o dziatalno6ci po2ytku p,UfiJn"go i o-wotontariacie 6efstlednot'ty ?' y 22014 r''

nr't118 z p62n. r*.1, J"a? pi'uiicrnyctl w formie wspierania z bud2etu Gminy

i Miasta czerwionr,a-Le-s1ilyn!- t"'ri'6*"nv"h w obszaze zadai w zakresie

ochronY i Promocii zdrowia:
a) organizacja progr",i; profilaktycznych wrazz formami wypoczynku dla dzieci

i mbdziezv, p"pt;;';J;;;;il 
-z"itn t zakresu profilaktvki rozwiqzvwania

problem6w uzaleZnieri, na rzeL2 propagowania trzezwego stylu 2ycia' Zadania

realizowane * ,".,1i''tvti'oti"r"i' ni'"I'q by6 zoodne z2adaniami okreslonymi

w Gminnym erog.;;i;'Piofi Lxtyxi i nozwi{zyiv:ania Problem6w Alkoholowvch

na 2015 rok'

2. Oglrcszenie o konkursie stanowi Zalqcznikdo niniejszego Zarzqdzenia'

s2

Tre56 niniejsz ego Zarz4dzenia nale2y zamie6ci6. w Biuletynie

;;r;;i;-'i^-t iletowei i na tablicv ogtoszeri uzqdu Gminv

LeszczYnY.

s3

Nadz6rnadwykonaniemTazqdzeniapowierzamNaczelnikowi\ArYdzialuRozwojuGminy
iMiasta.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania'

iasta

lnformacji Publicznej'
i Miasta Czerwionka-

p*
eszczyny

'iirni



ZdEcznik
do Zaeqdzenia
Nr'178/'15
Burmistrza Gminy i Miasta

::?fff*i;ffi1'01t,"*,

OGT.OSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W2O't5 ROKU

W zwiqzku z Uchwatq Nr XLVlll/65214 Rady Miejskiej w Czenarionce-Leszczynach

z dniaT listopada zot+ ro[u"w'sp**i" ,.tr*"renia Roczn'ego Programu wspolpracy Gminy

i Miasta czerwionka_Le.r;;, ; ;'*ni.a"iami^pozazqd6wymi-oraz innymi podmiotami

irril*ilq"y.i aziaiatnose polvtk' publiczneso na 20 1 5 rok

OGLASZAM

otwartykonkursofertdlaorganizacjipozarzqdowychiinnychpodmiot6wwymienionychwart.
3 ust. 3 ustawy o oziararno'sci pofrru puuticznego io wolontariacie (tj. Dz. u' z2014 r''

ooz. 1118 z p62n. zm.)." ;;;;;;;e"6 puo]1c1nv9n Gminv i Miasta Czerwionka-Leszczvnv

[l'J,",iitrffi]"i.i" i"i""ii z ou<iietu Gminv i Miasta w 2015 roku'

1. Konkurs obejmuje nastQpujece rcdzaie zadari (Obszar l):

1) Zadaniaw zakresie ochrony i Rromggii zdrowia:

a) organizacja p'ogi";; profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci

i mlrcdzie2y, ;&?:;','Ji;;il-;;d",i z zakresu profilaktyki rozwiqzvwania

problem6w uzale2niei' na tzecz propagowania tze2wego stylu Zycia' Zadania

realizowane w ramach tych dzialari .r..1 oye zgodne i zadaniami okreslonymi

w Gminnym pr6r"iii" Fr"tir"rtvii i nozwiazywania Problem6w Alkoholowych na

2015 rok.

2. Na pzedstawione do realizacji zadania w obszaze I prop-on^uje siq pzeznaczyb iako

wsparcie w tormle o-ol"liiioalt puoriczne w wysokoSci: 60 000'00 zt'

3.Zadaniamogqbycrealizowanewterminieodlczenalca20l5r.do3lgrudnia20l5r,

4.ZlecenierealizacjizadaripublicznychbqdziemialoformQwspieraniawykonaniatych
zadah wraz, ,o.ij!itr'JJt""it 

'ia 
ictr'oofinansowanie. wymaga to wniesienia pzez

organizacjq ni" ,G''nii-io.;2".*m"a" -1t""*so 
w ca*owitym koszcie realizacji

zadania,prry ".y, "o'najmniei 
potowq w postaci finansowej'

5.Wramachdotacjimo2liwejestsfinansowaniekoszt6wadministracyinychwwysokosci
do 2so/o ,o.i"ron"i-.doiI"it-'K*A admin-istiacyjne nie obejmulq wvnagrodzenia

koordYnatora'

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w

zakupu sprzqtu iffit"-roGs" .1."-l -jego 
zatup bezposrednio zwiqzany jest

z meMoryczna realizaciqzadania' fosa zaiupu nie hoze pzekroczy6 10% warto6ci

finansowej zadania'

-1-



T.Wpzypadku,kiedyorganizacjeotzymalydotacjgwwysoko6ci.ni2szejni2
wnioskowana, jednak-nie riniej, ni2 80% lo,rrotywnioskowanej, dokonuje siq..uzgodniefi,

kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania.

Wpiowadzone zmiany nie mogq obni2y6 warto6ci merytorycznej projektu i jego

zaiozonych efekt6w. w tat im przipadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulacjq

przewldiwanych koszt6w realizacji zadania do wielkoSci prztlznanel dotacji nale2y
'pzedloiybw 

ciqgu 2 dni, w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta C_zen1trionka.- Leszczyny'

iriy uf. eartow6l nr 9 i popzez generator wniosk6w www.witkac.pl. Niedopetnienie

ieg6 obowiqzfu w w/w. terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja z dotacji.

8. Dotacje moge otrzyma6 organizacje pozazqdowe, ft6re.. nie maje zaleglo6ci

finansowych wobec Gminy z fftulu wcze6niej udzielonych dotacji'

9. Organizacje pozarzqdowe, kt6re otzymaly dotacje w latach ubiegtych, ponownie mogq- 
otriyma6 

'dotacje, je2eli prawidlowo rozliczyly wcze6niejsze dotacje i uzyskaty

zaakceptowanie sprawozdania kofi cowego.

10. Oferta konkursowa powinna zawierae:

1)szczegolowyzakresrzeczowyzadaniapublicznegoproponowanegodorealizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publiczneg.o'

3) xatfuAqq pLewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,

+i irt"rr*.ib' o wczlsnielsrej dziatalnoSci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie,

ktorego dotyczy zadanie,

O i.i;fi"qe 'o 'posiadanych zasobach zeczowych i.. kadrowych 
. 
zapewniajqcych-' 

pr"*iOroi^i" wykonanie iadania. W przypadku realizaqi zadafi z obszaru 1 nale2y

aohczye zaswiadczenie (dyplomy) stwieidzajqce posiada.nie pzez..osoby realizujqce -
fwaiiti[aqe do prowadzenia .iile profilakiycznych. W przypadku realizacji zadafi

z],ierfr"VLn z oiganizaqq wyciei:iek'turystycznych faK ten musi wynika6 z zapis6w

statutowych.
6) iniormacig o finansowym i niefinansowym wkladzie wliasnym osobowym (wolontariat)

i rzeczowYm,
7) deklaracji o zamiarze odptatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

8) ponadto do oferty nale2y dolqczy6 nastqpujqce dokumenty:' L; aktuatny wy;ies z odpowieiniego relestru' wyciqg z ewidencji lub inny dokument' 
potwierdzajqcy status'prawny podmiotu skladajqcego ofertq oraz umocowanie os6b

io ,epre.6rit,i;acycn tw przybadku reprezentacii innei niz okreslono w odpisie,

fuciabu lub 
'iirnym 'dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane

p6moirocnictwo). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym

i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany,

by vii przyfadku wyboru innegolposobu reprezentacji podmiot6w.skladajqcych ofertg' 
niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru sqdowego lub innego radasciwego rejestru -

Aoturirent fotwierdzajqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w).

c)obowiqzujqcystatutwwersjielektronicznejdolaczonydoofertypoplzezgenerator
lub w wersji papierowej dolqczony do oferty.

d) W przypadfi.r itoZenia oferty vysp6lnej nale2y dolqczy6 umow.q zawartq migdzy' Owimi'lub wigcej podmiotimi uprawnionymi, okre6lajecq zakres ich Swiadczefi

skladajqcych siq n-a realizacjq danego zadania publicznego i wskazujqcq:



. jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywa6

poszczeg6lne podmioty uprawnione,
.spos6breprezentacjipodmiot6wwobecorganuadministracjipublicznej'

ll.ofertaspozqdzonawgeneratorzewn!9s!6w.www.witkac.plspelniawymagania
nolporzdorenia Ministra"Ft".v i Politvki Spo'lecznq, z 9l'-".-15--s^fj1'," 

2010t'

*-"i,i"*[ wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych ,"6liz.acji zadania

publicznego or", *roru LpraworOanL t wy*onania tego zadania (lz, U '.2 201 1 roku Nr

6-p"ilzii Fo *vpernieirlu i wystaniu oterty^w generatorze naleiry ja Wdrukowad'

po'Op-i."El'rfoZye # Ur.eOiL Cniiny i Miasta bzerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem

w pkt. 13.

l2.Doofertkonkursowychnale2ydotqczy6wymaganerozporzqdzeniemzaQczniki.

13. Oferty konkursowe na realizacjq zadania nale2y zlo2y1 w niepzekraczalnym terminie

do dnia 22mEa 2015 roku:

;i; i"*iJiextroniczn.j popeez generator wniosk6w zamieszczony na stronie

internetowej ***.*it("ipi, wr/\rfu.czerwionka-leszczyny'pl p9d. ogtoszeniem

o niniejszym ton[ursie 
- ora, na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl

w zaktadce: generator ofert i sprawozdarl lub dotacje - konkursy'

b) ; foilil pi-."rn"i t 
"Jnoiacjq 

,otw3rty Konkurs ofert na realizacjq zadah
-'puuri"rnv"ri w zols ,o[u-to6izir t),-w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta

bzerwionka-Leszczyny, pzy ul' Parkowej 9'

14'DopuszczasiQuzupelnieniebrak6wformalnychwofertachwterminiedodw6chdniod
dnia wezwania oo urupJnlnia tvctr oraro'ai. Wezwanie nastqpuje popeez informacjQ

w generatorze oraz telefonicznie'

15.Do pzeprowadzania otwartego Konkursu ofert Burmistrz Gminy iMiasta czerwionka-

Leszczyny powota Komisjq Konkursowq'

l6.PrzyrozpatrywaniuofertKomisjauwzglgdnialabqdzietylkotakie.wydatki,kt6re- 
*ii."n"- rq , poeorioil, t"iri'io*"ne-go zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq

realizaciq.

17. Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia- 29 maja 201 5.. roku.' lnformacja

o wynikach konkursu il.Gri" opr=Ufikowana.w.Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zaktadce:
nttpJl*r*-uip.oe*iont al tesz".yny.pyinfirmacje_urzedu/dotacje-na-zadania3ubliczne.html

;;-abiilt ogbszeri u,;il;-d;ilt i r,aiagli i czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa e

otaz na sironich internetbwych Gminy i M iasta czenrvionka-Leszczyny.

1g. Komisja opiniuje oferty zic2one w konkursie, w oparciu o nastqpujqce kryteria

merYtoryczne:
il 'i"i"O*S6, trafno66 oferty, mo2liwo66 realizacji zadania. publicznego przez

poAriot.XUa4q"yofertq:wjakimstopniuprojeKprzedstawionywofercie
odpowiada n" ,"ji,iq poioloe mieszkaric6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pK')'

b) po'prawnose i iarosd tLno*"'nv"n dzialafi projektowych: .czy -planowane 
dzialania

sq zgodne , ""f"ri 
projercJ, potzebami 

'grupy 
odbiorc6w i uzasadnieniem



potzeby realizacji projektu, ?..takze c4 majq szanse by6 zrealizowane

w zaplanowanym czasie (0 - 8 pkt'), . .

c) skuteczno66 dziad;;;oi;nonJ"nJ',i"rose wykonania zadania i kwalifikacie os6b'

przv ,a.i"r" r<tOryctr iioimioty upriwnione. beda realizowae zadanie publiczne:

czy planowane ,"rritJtv tq ;ozriwe oo osiqgnigcia w ramach realizacii projektu

(0 - 8 PK.),
d) )a"od i"potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenuci posiadajq doswiadczenie

w reatizacji zaoan pr[iicrnv"n iru-inrv"n projertowz czy dysponulq odpowiednimi

zasobami ruozrimi,'-Jelz"iryria" *tsciwej realizacji zadania? Czy w projekcie

lest pzewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt )'

19. Kryteria oceny czqSci finansowej:'- 
;i';d"k;;tnos6 i sp6jnose Rnlnsow i dzialari: czy proponowane wydatki odpowiadajq

proponowanymo.i"r*i".2-czypzedstawionakalkulacjakoszt6wrealizacji
zadania puUticznego odno"i tie do zikresu rzeczowego zadan.ia?.(0 - 4 pkt')'

b)racjonalnoS6naXmaO*-tinansowychi-poprawnoS6bud2etu:c4ynaktady
fininsowe zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - 7 pkt')'

c) doswiadczenie *-"t""ri"iii'piojekt6y wsp6lfinansowanych ze Srodk6w

zewngtrznych: 
"rv "ig"*i"dia 

iozlrzqdowa wcze6niejszej realizowala zadania

puO[.rn" tuU proiet<ty ipoteczire hnansowane z dotacji? (0 - 5 pkt )'

2O.Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wyn91-524 ptzy czym

minimalna ilo66 punkt6riJopr..d."iq"l do doJinansowania wynosi.27. Szczeg6lowe

karty oceny formalnej i';"q^[t;;;:frnansowel stanowie odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do

niniejszego ogloszenia.

21 .Z posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protokol, zawierajecy listq rankingowq

projekt6w oraz uzasadnieni" at" 6t"rt 
'odzuconych. 

Protokol ten zostanie nastqpnie

przekazany gurmistz;wi ori,.,y-i-rraar1" czerwionka-Leszcryny, celem podiqcia

ostatecznej aecvqi i'iri.n",ii, aot"";i. od decyzji Burmistza nie przystuguje

odwolanie.

Zl.Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:

1) pzedsiqwziqcia, K6re sq dofi.nansowane z ,bud2etu 
Gminy i Miasta Czerwionka-

',, i;;;rili,lo Fgo tunauiy cetowvch na podstawie przepis6w.szczeg6lnych'

2) ;fi;;ffi;"ni"ir6 Oonn"n.-,jwanL ftosaOvi, kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3; iemonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych'

4) zakupy nieruchomosci,
5i ;;;,. ty na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzai'

oi d."[ii"si io.doo"i.a pof ,ioto* prowadzqcych dzialalnos6 pozytku publiczneso'

ii oOi"tri z tytilu niezaplaconych w terminie zobowiqzah'

ili uJzietanie'pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym'

9) dziatalno56 PolitYcznq,
1O)pokryciekoszt6wutzymaniabiurapodmiot6w,wykraczajqcepozazakresrealizacji

zleconego zadania,
11)nagrody, premie iinne formy pomocy rzeczowei lub finansowej dla os6b zajmujacych

siq realizaciq zadania,



12)podatek VAT - w pzypadku podmiot6w korzystajqcych z ptawa do odliczenia podatku
-'[A 

iowarOw i ustug z tytulu dokonanych zakup6w' 
.

13)zobowiazania . tytrru-;;;i;;;6i;i- pto2yczki, kredvtu lub wvkupu papier6w
' -'*"ttoS"io*ych 

oraz koszty obslugi zadlu2efita' 
.

1 4) wynajem tuo ozlerzawq 
-oii"[o*"*r""nv"h 

Gminv il"l f9::t":l-"j:,?:izacvjnvch'
isii,j".tv porrvt e ptzez inne podmioty (zakaz tzrtt ' podw6jnego tlnansowanra''

16)atiazanych z tinansowaniem rozrvolu sportu w ouizaze zadari Nr 4: wspierania
' 
i upowsiechniania kultury lizyczney

23.Warunkiemprzekazaniapr4znanejdotacjijestzawarciestosownejumowydotacji
(nale2y pamiqrre,2e *vi"tii''"sa uv9'09'xo1vw11:,9:tl"j:"f,-iawarciu umowv

irr.ra zostai zaplacone najp62niej w ostatnim dniu reallzac;t zaoanta) '

24.Szczeg6lrcweiostatecznewarunkirea|izacji,finansowaniairozliczeniazadania
regulowa6 bqdzie umoil .^ii*i pomiedzy 6minq i Miastem Czenrvionka-Leszczyny'

a iodmiotem wylonionym w konkursie'

25. W przypadku rezygnacji podmiotu lub ,odmowy 
podpisania umowy' zarezerwowane

Srodki mogq bye przeinaczone na ogloszenie no*Lgo konkursu lub na realizacje

zadania w innej formie.

26'Wszelkieinformacjedotyczacekonkursumo2nauzyskacwUzqdzieGminyiMiasta
czerwionka-Le.=",yny""J-[i]o'i'i i"-"i' Gminy i Miasta' ul' Dr Rostka 7'

tel. 32 43 12251.

2T.Burmistzog+iaszawynikiotwartegokonkursuofertwspos6bokreSlonywart.152hi2j
ustawy.

2S.ZtoZenie oferty nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji'

zg.W 2014 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizaclq w formie

wspierania nastqpujqce zadania publiczne:

a) w zakresie oChrony i promocji zdrowi3, 
,.

[i * i"rt""l" kultury'i .it'ri, o6n'ony d6br kultury i dziedzictwa narodowego'
-j 

w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci' 
..

Oi * i"[t".i" wspierania i upowszechniania kuhury fi4cznei'

e) w zakresie pomocy spobtznej, w tym pomocy ioazinom iosobom w trudnej sytuacji

Zyciowej ora. *y.*ny*ania szans tych rodzin i os6b'

fl w zakresie d.i;i;;a;i ;.por"glia""i rozw6j gospodarczv, w tvm rozw6j

przedsiqbiorczo6ci, L -^ -. . r-:^-r-i^+..,^ ^a,rr.r{r 
.

g)wzakresieekotogiiiochronyzlliezqlorazochronydziedzictwapzyrodniczego.

Narealizacjgtychzadarizbud2etuGminyiMiastaCzerwionka-Leszczynyw2014roku
br"r"i"..j bg6lnq kwotq dotacji w wysokoSci: 105 800'00 zl'

30.BurmiskzGminyiMiastazastrzegaSobieprawonierozstzygniqciakonkursu.

istrz
Mlasta

zCZyr.y

iszewski
tl /,

Pn*
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Wz6r Nr I

Karta oceny formalno-Prawnej
(dotacia z poZytku publicznego'2015 r')

Nazwa organizacji :......'..'...'

Lwptyw wniosku z dnia (data, numer rejestru):"

Dokument / zagadnienie

I

Spetnia
kryterium
AI(INIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na ll

uzupelnienie ll

3 4

1.

2.

)ferta - so6ino56 wersii z generatora i papierowej NIE J
F,Gl"y 

"yc'eg, "dpowiedniego 
rejestru, z ewidencji lub inny

ooim dnt |otiTerozaiecy statu s prawny podm iotu skladaiqcego

;il;;; uroco*anie os6b go reprezentuiqcych (w przypadku

reprezentacii innei ni2 okre3lono w wyciqgu lub innym

doXumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane

petnomocnictwo). Odpis musi byc zggdny z aktualnym s.tanqm

iaktvcznvm i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy.zostal wydany'

iWfi6$ 6t"raZe.1 +'wyja6nienie pkt' 24 + Ogloszenie konkursowe

,ust. 10 pkt 8a i 8b

TAK 2 DNI

TAK 2 DNI
3. poOpis oterty przez osoby uprawnione zgo!1ie ze statutem -

o=oU, wvszczeq6lnione w Za5wiadczeniu lub KRS'
Wy.dg, Orerta CrIt, pkt.-9, Ogloszenie 10 pkt-8a i8b

TAK 2 DNI
4.

5.

6.

7

8.

I

I tt

fnftE--il"Af ."wytoruinnegosposobu-reprezentac ji.podmiot6wf

stdlOijacych oflrtq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru 
i

SAdode'g-o lub innego wla6ciwego relestru - dokument

pot'*i"tO-."iqcy upowaZnienie do dzialaniaw imieniu oferenta

( -6w).
VW-Oo: Oferta Cz. I Ogloszenie 10 pkt 8a i 8b
i-'il1"l *-"""t 

"ehom

iObowiazuiqcy statut w wersji elektronicznei lub papierowei'

'Wvm6o: Oqloszenie - ust' 10 Pkt 5

;'#;lEii;"u4
lffirenci paewiduiq realizowac zadanie

ipuUlit"n6 w trybie, o kt6rym mowa w art' 16 ust' 6 (oferta

rwsp6lna) i7 (podwykonawcy) Uqtawy'. 
.

ItliV[Og, Of"na'bz. V, irr. a * Otdti" - stronatytr.,lowa, Ogloszenie - ust' 10 pkt

lP . , -r--..i^r-i^ --^iorr ru a{a*ia * rrmnu lie(li konieczna).

TAK 2 DNI

TAK 2 DNI

lsEgmlenlBwvmolgu; wp{reulrrE ll

-lwstepna analiza kosztorysu pod wzglqdem wydatkOw i il ii

ln atirtto*"nych i niekwalifikowanych - cay koszty sq zgodne i il - ii

iz wymogari ogbszenia o konkursie. i ll li

lutu-6o: Odoszenie ust.22 : i, 
"li-feiniinre-*vymogu: oferta-kosztor]a Cz' lV, Tab' 1'

itnne.
t-l

I

, lBraki lub bQdy formalne w ofercie. I

)
). ]Propozycia: dopusci6 do oceny merytorycznei / odzucic' 

-

p*

tp

AWNY
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Karta z zzakresu oo2vtku oubliczneqo w formie wspierania
SZCZCE@OVW OPIS KRYTERIUM

- ocena merytoryczna'
llo66 punkt6w
moiliwych do

oraznania

Ptzyznana
punktacjaLp. Kryterium

4 5
1

ki zadania (wiemY co, kiedY, dla kogo

bedzie realizowane w ramach proiektu) - (or. cz. ttt, pn r,
0-2pktt. Zasaano66 wPtYwajqca na warto66

merytorycznq oferty, trafno6c oferty'
mo2!iwo56 realizacji zadania
publiczneg o przez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stoPniu Projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkafic6w
Czerwionki-LeszczYn.

0-2pktr.r "'."ti.t t iest zoodnv z celami ooloszoneqo konkurs . - od.wstQP i P.2

otrzebq @r' e' ttt, P' 2) realizacji

piolektu,-wskazano grupe odbiorc6w - adresat6w zadania @t. cz' ttt, p' 3),

*sftazano cele proiJktu. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuie problem,

poiri"u" kogo 
'doiyczy, 

iaka ieit skala ziawiska, wzyczyny i skutki.

Podano 2r6dla uzyskania informacji.

0-4pkt

0-2pkt
2. PoprawnoS6 i iako56 PlanowanYch

dzialafi projektourYch: CzY Pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, a tak2e czy maiq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie

I zanlannwane dtialania sa zoodne z celami Drolel(u, (of.cz.lll'p.8)

b) zaproponowane Oziatanla oOpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i nrowarlza rlo osiaoniecia zamierzonvch rezultat6w, @lcz.!t!a.E-,!ile[-

0-2pkt

py realizacji dzialari - racjonalny

i dobrze zaola nowa nV ha rmo n ogfam dzialafi br. cz. ttt, p' s),

0-2pkt

q szanse byt zrealizowane w zaplanowa-
nrrrn nzacia tal ot lll n fl i Ol-

0-2pkt

0-4pkt3. SkutecznoS6 dziala6, ProPonowana
jako56 wYkonania zadania i

kwalifikacje os6b, PtzY udziale
kt6rych podmiotY uPrawnione bede
realizowad zadanie Publiczne: czy
planowane rezultatY sq moiliwe do
osiqgniqcia w ramach realizacji
Droiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje osob realzu1qcycn zaoanle otaz

iiosoOy dokumentowania realizacii zadania (listy obecnoSci,

h w ofercie jest realne w Swietle

udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta @t' cz' ttt, p' 10), 0-4pkt

0-4pkt4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadan publicznych lub
innych projekt6W'? CzY dYsPonujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wla6ciwej realizacji
zadania? CzY w Projekcie jest
orzewidziana praca wolontariuszy.

a) oferenUoferenci posiadaiq do6waadczenrc w reatzacl za1;att

plUfi.rny"h lub innych prqeftOW'l (rzetelnie realizowali wcze6niejsze

zadania publiczne) @t. cz. v p. 3),

b) oferenuci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi 1or' cz' tl p' 1),

zeczowymi for. "r. 
u p. it, @f. cz v p. z dowla6ciwej realizacji zadania? pr' 

"z'
lU.t bclal-kolumna9)

0-Bpkt

@pzewidzianajestpracawolontariuszy@r.cz.Mtabela1-
kolummg iof.cz.V,P-l) 0-2pkt

su MA oT R?TMANYC H P U N KIOW-],V-GZE SCI MERY I (JKYUZNtrJ max.rg,Pltla

zadania.
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niezbqdne do poprawnej realizacji zadaniaAdekwatno66 i sP6ino56 finans6w
i dzialari: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziala'
niom, czy przedstawiona kalkulacja
kosztow realizacji zadania publicznego
odnosi sie do zakresu rzeczowego

0-2pkt@onowanych wydatk6w jest adekwatna

ziplanowanych rezultat6w (naktady finansowe sq proporcjonalne

zakladanych dzialari i rezultat6w\ ' (or. cz. Mtabeta 1),

a) rrydatki sq zgodne z wymogami ogloszonego konkursu'
cz. M ubeta 1 w odnlesienlu cto p}i..n ......-....

RacjonalnoS6 naklad6w finansowych i

poprawno66 bud2etu: czy nakladY
finansowe zostatY zaPlanowane
poprawnie.

na Poziomie rynkowYm, kosztY nie sq

c) budZet piojektu nie zawiera blqd6w rachunkowych, 1or. cz. tV tabeta 1 -

@o osobowego (5%-15o/oi 160/o iwiecej) - (or.cz.

e) uwagi do kosztorysu ( wyja6nienia )

iadczenie w realizacii Proiekt6w
finansowanych I wiiOmnansowanych ze Srodk6w publicznych (Srodki

ie. ministerialne, unijne) -G4.cz.

Do6wiadczenie w realizacji projekt6w
wsp6lfinansowanYch ze Srodkow
zewnqtrznych: czy organizacia
pozarzqdowa wczeSniejszej
realizowaNa zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z

poprzednich dotacji na realizacjq zadah

puUtiiznycfr w gminie (terminowo56, rzetelno66, spos6b rozliczenia

SUMA OTRZYMANYCH PUNKT6W W CZESCI FINANSOWEJ - (max 16 pkt.):

\/

Y*

Lp. Kryterium

-6tovwoPlsKRYTERIuM

- ocena finansowa '
llo56 punkt6w
mo2liwych do

nl-rrnania

Prryznana
punktacja

4

0-2pkt
1.

2.
0-2pkt

0-1pkt

znalizal-

0-ipkt

0-2pkt

0-Ipkt

3.
0-3pkt

0-2pkt

I
Pa /j,

ln
;^ .a^tlt u lo
9Szczyny
t
...2-ewski

b


