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zarzqdzenie Nr 17glr8
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia l0 maja 2018 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjQ zadaf publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22017r., poz. 1875 z p62n. zm), arl.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz arl. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 450), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz. U.2017r., poz. 2077 z p62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr XLll475l17
Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 27 pa2dziernika 2017 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c
po2ytku publicznego na 2018 rok,

zarzqdzam, co nastqpuje :

1.

s1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq pzez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450),
zadai publicznych w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w obszarze zada6 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej'.
a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznel dla mieszkafic6w gminy;
b) organizacja turniej6w i za1qe, rekreacyjnych dla mieszkaic6w gminy, za

wyjqtkiem przygotowafl i start6w w rozgrywkach ligowych.
Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonan ie Zarzqdzenia powierzam Naczel ni kowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalacznik
do Zatzqdzenia Nr 1 79/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia '10 maja 2018 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2018 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr XLI/475I17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27
paZdziernika 2017 toku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6tpracy Gminy i Miasta
Czenlionka-Leszszyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi

dzialalnosd po2ytku publicznego na 2018 rok

OGTASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22O18r., poz.450) na realizacjq
zadah publicznych Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budzetu
Gminy i Miasta w 2018 roku.

'1. Konkurs obejmuje nastepujqce rcdzaie zadah (Obszar lll):

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkaic6w gminy,

O) organizacja turniej6w i zajq6 rekreacyjnych dla mieszkaic6w gminy, za wyjqtkiem
pzygotowai i start6w w rozgrywkach ligowych.

Z. Na iz6Jstawione do realizacji zadania w obszarze lll peeznacza siQ jako wsparcie w formie

dotacji Srodki publiczne w wysokosci: 20 000,00 zl

3. Zadania mogq bye realizowane w terminie od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r'

4. Zlecenie realizagi zadai publicznych bgdzie mialo formq wspierania wykonania tych zadai
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia pzez organizacje nie

mniej niz 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizaqi zadania, pr4 czym co najmniej

polowq w Postaci finansowej.

S. W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci do 25%

udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmuja wynagrodzenia koordynatora.

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie 
. 
kosA6w zakupu

spzqtu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezposrednio zwiqzany lest
z'mbrytorycznq realiiaqq zadania. KosZ zakupu nie mo2e pzekroczy6 15olo warloSci

finansowej zadania.

7. w przypadku, kiedy organizacje otzymaly dotacjg w wysokosci nizszej niz wnioskowana,
jednak'nie mniej, niZ 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodniefi, kt6rych celem jest
-doprecyzowanie 

warunk6w i zakresu realizacji zadania. wprowadzone zmiany nie mogq

obni2yi warto6ci merytorycznej pqektu i jego zalo2onych efekt6w. W takim pzypadku,

zaktuilizowany harmonogram i kalkulacje przewidywanych kosA6w realizacji zadania do

wielko6ci przyznanq dotaaji nale2y pzedlo2y6 w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Urzedu

Gminy i tr,tiaita czenvionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosk6w

wwuwitkac.pl. Niedopetnienie tego obowiqzku w w/w terminie traktowane bedzie jako

rezygnacja z dotacji.

8. Oferta konkursowa powinna zawierae:

1) szczeg6lowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
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2) termin i miejsce realizacji dzialai w ramach zadania publicznego,

3) kalkulacje pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcze6niejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego oferte w zakresie, kt6rego
dotyczy zadanie,

5) informacjg o posiadanych zasobach zeczowych, kadrowych gwarantujqcych wlaSciwe
wykonanie zadania,

6) informacje o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)
i rzeczowym),

7) deklaracjq o zamiaze odptatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

8) informacjq o ewentualnym zakresie zeczowym realizowanym pzez podmiot niebedqcy
stronq umowy (np. MOK, MOS|R, ZGM, ZD|SK).

9. Oferta spozqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.,
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczEcych realizacji zadan publicznych

oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadah (Dz. U. 2016 poz. 1300). Po wypelnieniu
i wyslaniu oferty w generatoze nalezy je wydrukowaC, podpisa6 i zlo2ye w Uzedzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 10.

10. Oferty konkursowe na realizacjQ zadania nale2y zlozye (w obu formach) w niepzekraczalnym
terminie do dnia 6 czerwca 2018 roku (do godz. 15.30):

a) w formie elektronicznej popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, wwwczerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie'

b) w formie pisemnej z adnotacjE ,,otwarty konkurs ofert na realizacjQ zadafi publicznych

w 2018 roku (obszar lll)" w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy

ul. Parkowej 9.

'11. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia

wezwania do uzupelnienia tych brak6w. wea /anie nastqpuje poprzez informaciQ w generatorze

oraz telefonicznie.

12. Do pzeprowadzania Otwartego konkursu ofert Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
powola Komisje Konkursowq.

,l3.Pt4 tozpatwaniu ofert Komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki,. kt6re zwiqzane sq

z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq realizacjq'

14. Rozstrzygniecie konkursu nastqpi do dnia 22 czerwca 2018 roku. lnformacja o wynikach

konkursu- zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu Gminy i Miasta

Czeruvio n ka-Les zc4 ny w zaklade :

http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje-urzedu/dotacje-na-zadania-publiczne.html

na tablicy ogloszefi Uzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszc4nach, ul. Parkowa I oraz na

stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

15. Komisja opiniuje oferty zlozone w konkursie, w oparciu o nastepujqce kryteria meMoryczno-
finansowe:
a) zasadnos6, wplywajqca na warto56 me$orycznq oferty, trafnoSd oferty, mo2liwoSi realizacji

zadania publicznego pzez podmiot skladajqcy oferte: w jakim stopniu projekt pzedstawiony
w ofercie odpowiada na realnq potrzebQ mieszkahc6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt'),

b) poprawnosc ijako66 planowanych dzialarl projektowych: czy planowane dzialania sq zgodne' 
z celami projet<tu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby rcalizacji projektu,

a lak2e czy majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie (0 - 10 pkt.),
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c) skuteczno66 dzialan, proponowana jako56 wykonania zadania, czy planowane rezultaty sq
mo2liwe do osiqgniecia w ramach realizacji projektu (0 - 7 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenuci posiadajq doswiadczenie w realizacji
zadan publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wlasciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest przewidziana praca

wolontariuszy (0 - 13 pkt.),

e) adekwatno66 i sp6jnoS6 finans6w i dziala6: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacja kosa6w rcalizac,i zadania
publicznego odnosi siQ do zakresu rzeczowego zadania (0 - 10 pkt.),

0 racjonalno6c naklad6w finansowych i poprawnosc bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie (0 - 12 pkt.).

16. Maksymalna ilos6 punkt6w oceny merytoryczno-finansowej wynosi 60, ptzy cqm minimalna
ilose punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 40. Szczeg6lowe karty oceny formalnej
i merytoryczno-finansowej stanowia odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do niniejszego ogloszenia.

17.2 posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protok6l, zawieraiqcy liste rankingowE projekt6w

oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protok6l ten zostanie nastQpnie pzekazany
Burmistzowi Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny, celem podjgcia decyzji o pzyznaniu

dotacji. Od decyzji Burmistza nie pzysluguje odwolanie.

18. Przyznana dotac,a nie moze bye wykorzystana na:
1) pzedsiQwziecia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych'

2) sfinansowanie lub dofinansowanie kosztdw, kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczen i obiekt6w budowlanych,

4) zakupy nieruchomoSci,

5) rezenivy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzafi,

6) dzialalnosc gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 po2ytku publicznego,

7) odsetki z q utu niezaplaconych w terminie zobowiEzai,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym'

9) dzialalnoScpolitycznq,

10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w wykraczajqce poza zakres realizacii

zleconego zadania,

11) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sig

rcalizaciq zadania,

12) podatek VAT - w pzypadku podmiot6w kozystajqcych z prawa do odliczenia podatku od

towar6w i uslug z tytuhl dokonanych zakup6w

13) zobowiqzania z q ulu zaciqgnigtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych

oraz koszy obslugi zadlu2enia,

14) koszty pokMe pzez inne podmioty (zakaz lzt't. podw6jnego finansowania)'

19. Warunkiem przekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy

pamieta6, 2e wydatki mogE'by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6

zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania)-

20. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowae

bgdziJ umowa zawarta pomiqdzy Gminq i Miastem Czenvionka-Leszcryny, a podmiotem

wylonionym w konkursie.
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21.W przypadku realizacji zadania pt4 udziale podmiotu niebQdqcego stronq umowy nalezy
dostarczy6 porozumienie o zakresie wsp6lpracy (najp62niej w dniu podpisanaa umowy).

22.W ptzypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki moge
byt przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innej formie.

23. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyskac w UzQdzie Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszc4ny -tNydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19.

24. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy.

25. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

26.W 2017 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszc4ny zlecila realizacjQ w formie wspierania
nastepujqce zadania publiczne:
a) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego - 70 000,00 zl

b) w zakresie ratownictwa iochrony ludno5ci - 5 000,00 zl

c) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 30 000,00 zl

d) w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 256 000,00 zl

e) w zakresie ekologii i ochrony zwiezEt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego -
10 000,00 zl

f) w zakresie dzialalnosci na tzecz organizacji pozazqdowych - 41 509'00 zl

g) w zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j pzedsiebiorczosci - 9 600'00 zl

Lqczna kwota: 422 109,OO zl

27. Burmisttz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniecia konkursu.

4

,tl

rl
\",,,,

,,VNY

f i.l:c t;:)z



Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacjg zadaf publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2018 roku

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

Obszar:...

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1 3 4 5

1. Oferta - sp6jnoSC wersji z generatora i papierowej NlE

2.
Podpis oferly przez osobq/osoby upowaZnione do skladania
o6wiadczeri woli w imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

nisrz
iMiasta
-Leszclyny

rszewski

RA'M{Y

rvl
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Wz6r Nr 2, KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ
konkurs: na realazaciQ zadai publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznei w 2018 roku

Lp. Kryterium SZCZEGoTOWY OPIS KRYTERTUM
!1o56 punkt6w

molliwych
do przrznania

Przyznana
punktacla

1 2 3 4 5

I ZasadnoS6 wptyruajqca na wartoS6 merytorycznq
oferty, trafnoS6 oferty, mo2liwo66 realizacji zadania
publicznego pzez podmiot skladajqcy ofertg: w jakim
stopniu projekt pzedstawiony w ofercie odpowiada na
realna potzebe mieszkafic6w Czerwionki-Leszczyn.

a) projekt jest zgodny z celami ogloszonego konkursu (asno i czytelnie okreSlono cele
oroiektu).

0-4pkt

b) szczeg6towo opisano i uzasadniono potzebq realizacji projektu, wskazano grupg
odbiorc6w - adresat6w zadania. Z opisu jasno wynika gdzie wystgpuje problem, potrzeba
kooo dotvcar. iaka iest skala ziawiska, pzyczyny i skutki. Podano 2r6dla uzyskania informacji.

0-4pkt

2. PoprawnoS6 i jakoS6 planowanych dzialafi
projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne z
celami projektu, potzebami grupy odbiorc6w i

uzasad n ien i em potrzeby rea I izacji projektu, a lal<2e

czy majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym
czasie.

a) zaplanowane dzialania sa zqodne z celami proiektu, 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w i prowadzq do
osiaoniecia zamierzonvch rezu ltat6w.

0-4pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dzialafi - racjonalny i dobrze zaplanowany
harmonogram dziala6,

0-4pkt

3. Skuteczno66 dzialafi , proponowana jako56 wykonania
zadania, czy planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiaqniecia w ramach realizacii proiektu.

a) sp6jno56 celu realizacji zadania z zakresem zeczowym, harmonogramem i kosZorysem 0-4pkt
b) opis sposobu dokumentowania dzialafi i zalo2onyc[ rezultat6w 0-3pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci
posiadajq do6wiadczenie w realizacji zadai
publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi do
wtaSciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy.

a) opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania posiadane pzez
oferenta lub dobrze zidenffikowane i zaplanowane do pozyskania 0-4pkt

b) zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez oferenta lub dobrze
zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania.
Czv orzewidziane iest Swiadczenie wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w

0-6pkt

c) oferenUci majq doSwiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych / wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w publicznych (Srodki gminne, powiatowe, wojew6dzkie, ministerialne, unijne) - ile
projekt6w oferent zrealizowal, na jakie kwoty i czy zostaly prawidlowo rozliczone. Czy
realizowal projekty o podobnej specyfice

0-3pkt

5 AdekwatnoSd i sp6jnoS6 finans6w i dzialafi: c4
Drooonowane wvdatki odoowiadaia orooonowanym

a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania, czy zasadne i

so6ine
0-Gpkt

dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w
realiza$i zadania publicznego odnosi siq do zakresu
rzeczoweqo zadania.

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do zaplanowanych rezultat6w
(naklady finansowe sq proporcjonalne do zakladanych dzialafi i rezultat6w)

0-4pkt

6 RacjonalnoS6 naklad6w fi nansowych
i poprawnoSd bud2etu: czy naklady finansowe zostalry

zaplanowane poprawnie.

a) wydatki sa zgodne z wymogami ogloszonego konkursu 0-2pkt
b) wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawy2one, ani zani2one
(adekwatne do zamierzonych dzialafi)

0-4pkt

c) poziom wktadu wlasnego finansowego w calkowitych kosztach zadania (przy czym 5 % - 0
pkt, od 5-1O o/o 1 pkt, powy2q 10 Yo - 2 pkt )

0-2pkt

d) poziom wkladu wlasnego osobowego w calkowitych kosztach zadania (przy czym 5 % - O

pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powy2et 10 o/o - 2 pkt )
0-2pkt

e) poziom wkladu wlasnego zeczowego (spos6b i zasadno66 wykozystania w realizacji
oroiektu. soos6b ieqo wvcenv - kalkulacia na poziomie cen rynkowych)

0-2pkt

SUMAOTRafMANYCH PUNKT6W lmax 60 pkt.)
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