
Zarzqdzenie Nr518/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

zdnia22 pa2dziernika 2018 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
w formie powierzenia - organizacjq Wigilii dla samotnych w 2018 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z p62n. zm), art.11 ust. 1 pkt 2 iust. 2 oruzai.13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018r., poz. 450 z p62n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o
finansach publicznych (1.1. Dz. U.2017r., po2.2077 z p62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr
XLll475117 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 pazdziernika 2017 roku w
sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z organizailami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2018 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq pzez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 450),
zadai publicznych w formie powierzenia z bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny - organizacjq Wigilii dla samotnych w 2018 roku.
Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonan ie Zazqdzenia powierzam Naczel n ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

1.

2.

.Br*,rrr2
- Gftiny i Miasta

uze7flonka-Leszczyny

wf{il.raniszeursN

P}{AWNY
I 3051

,lL

$* 6'1

atel P 'ot'o*i:z



BURMISTRZ
GMIj\it-t UTASTA

czerwxrnka- l"eszczyny

Zalqcznik
do Zazqdzenia Nr 518/18
Burmistrza Gminy i Miasta
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OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2018 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr XLll475l17 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia
27 paldziernika 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno56 pozytku publicznego na 2018 rok

OGT-ASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.
450 z p62n. zm.) na realizaqg zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranego w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2018 roku w formie powiezenia -
organizacjg Wigilii dla samotnych.

Obszar wsparcia'. Zadanie w zakresie polityki spolecznej i pzeciwd zialania wykluczeniu
spolecznemu, w tym integracja spoleczna mieszka6c6w gminy wykluczonych lub zagro2onych
wykluczeniem spolecznym, w tym os6b starszych.

Minimalny zakres dzialai:
1) organizacja spotkania integracyjnego dla ok. 95 - mieszkafic6w Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny (osoby starsze, samotne oez zagtozone wykluczeniem
spolecznym, w tym osoby wskazane przez O6rodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach), w tym:
. zaplanowanie i zorganizowanie spotkania integracyjnego opartego na tradycji

Swiqt Bo2ego Narodzenia (np. lamanie siq oplatkiem, sluchanie kolqd, wsp6lne
kolqdowanie,

. uwzglednienie w programie spotkania z wladzami samorzqdowymi Gminy
i M iasta Czerwionka-Leszczyny,

. organizacja czesci artystycznei (np. wystqpy zespol6w, solist6w, grup teahalnych,
wokalnych, amator6w/profesjonalist6w, 162nych grup wiekowych),

o poczqstunek (w tym potrawy auiqzane z lradyqq Swiqt Bo2ego Narodzenia),
. zakup i pzygotowanie paczek Swiqtecznych dla uczestnik6w (ok. 95 szt.),

2) organizaqa transportu dla os6b schorowanych oraz zamieszkujqcych solectwa
i dzielnice Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (za wyjqtkiem dzielnicy
Czerwionka, w kt6rej zorganizowane zostanie spotkanie),

3) promocja Wigilii dla samotnych (m.in. prasa, media lokalne),
4) zaproszenia.
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1. Na przedstawione do realizacji zadanie ptzeznacza sie jako powierzenie w formie
dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci: 10 000,00 zl.

2. Zadanie mo2e byd realizowane w terminie od 1 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
Preferowany termin Wigilii dla samotnych: 17 -21 grudnia 2018r. - Centrum Kulturalno-
Edukacyjne w Czenvionce-Leszczynach.

3. Zlecenie realizacji niniejszego zadania publicznego bgdzie mialo formq powiezenia
wykonania tego zadania wrazz udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

4. W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysoko5ci
do 25o/o udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia
koordynatora.

5. Oferta konkursowa powinna zawiera6:

1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizaqi dzialah w ramach zadania publicznego,

3) kalkulacje przewidywanych kosa6w realizacji zadania publicznego,

4) informacjg o wcze6niejszej dzialalno6ci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie,
kt6rego dotyczy zadanie,

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

6) informacjg o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)
izeczowym),

7) deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

8) informacjq o ewentualnym zakresie rzeczowym realizowanym przez podmiot
niebqdqcy strone umowy (np. MOK, MOSiR, ZGM, ZD|SK).

6. Oferta sporzqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.,
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadah
publicznych oraz wzorow sprawozdai z wykonania tych zadafi (Dz. U. 2016 poz. 1300).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nalezy iq wydrukowad, podpisac i zlo2y6
w Urzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 7.

7. Oferty konkursowe na realizacjq zadania nale?y zlo2yA (w obu formach)
w niepzekraczalnym terminie do dnia l5listopada 2018 roku (do godz. 15.30):

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

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,Otwarty konkurs ofert na realizaciq zadafi
publicznych w 20'18 roku (Wigilia dla samotnych)" w Kancelarii Uzqdu Gminy
iMiasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

8. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje poprzez informacjg
w generatorze oraz telefonicznie.
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9. Do pzeprowadzania Otwartego konkursu ofert Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

10.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglgdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re
zuiqzane sq z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq
realizacjq.

11. Rozstrzygniecie konkursu nastqpi do dnia 26 listopada 2018 roku. lnformacja
o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:

http:/iwww.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html

na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9
oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

12. Komisja opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastQpujqce kMeria
merytoryczno-fi nansowe:
a) zasadno56, wplywajqca na wartoS6 meflorycznq oferty, trafnoSd oferty, mo2liwo66

realizacji zadania publicznego przez podmiot skladajqcy ofertq: w jakim stopniu
projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na realne potrzebe mieszkaic6w
Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

b) poprawno6c ijakoS6 planowanych dzialafl projektowych: Czy planowane dzialania sq
zgodne z celami projektu, potzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potzeby
realizacji projektu, a tak2e czy mlq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym
czasie (0 - 10 pkt.),

c) skutecznoS6 dzialafi, proponowana jako6c wykonania zadania, czy planowane
rezultaty sq mo2liwe do osiqgnigcia w ramach realizacji projektu (0 - 7 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadai publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi
zasobami ludzkimi, zeczowymi do wla6ciwej realizaq4i zadania? Czy w projekcie jest
pzewidziana praca wolontariuszy (0 - 13 pkt.),

e) adekwatnoSd i sp6jno56 finans6w i dzialah: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania
publicznego odnosi siq do zakresu zeczowego zadania (0 - 10 pkt.),

f) racjonalno66 naklad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady finansowe
zostaly zaplanowane poprawnie (0 - 12 pkt.).

13. Maksymalna iloS6 punkt6w oceny merytoryczno-finansowej wynosi 60, ptzy czym
minimalna iloS6 punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 40. Szczegolowe
karty oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowie odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do
niniejszego ogloszenia.

14. Z posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protokol, zawierajqcy listq rankingowq
projekt6w oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protokol ten zostanie nastqpnie
pzekazany Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjecia decyzji
o przyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje odwolanie.

15. Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykozystana na:
1) przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czenrvionka-

Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,



2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w kt6re podmiot poni6sl na realizacjq
zadania poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych,

4l zakupy nieruchomo6ci,

5) rezeruy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzai,
6) dzialalno66 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 pozytku

publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzai,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fzycznym lub prawnym,

9) dzialalno6i politycznq,

10) pokrycie koszt6w utaymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres rcalizaqi
zleconego zadania,

11) nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b
zajmujqcych siq realizacjq zadania,

12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z prcwa do odliczenia
podatku od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

13) zobowiqzania z tytulu zaciegnietej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto5ciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

14) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz lzl. podw6jnego finansowania).

16.Warunkiem przekazania przyznanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji
(nale2y pamiqtac, 2e wydatki mogq byd dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i muszq zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

17. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulowad bqdzie umowa zawa a pomiqdzy Gminq i Miastem Czenvionka-Leszczyny, a
podmiotem wylonionym w konkursie.

1 8. W pzypadku realizacji zadania przy udziale podmiotu niebqdqcego stronq umowy
naleZy dostarczyc porozumienie o zakresie wsp6lpracy (najp62niej w dniu podpisania
umowy).

19. W pzypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezeruowane
Srodki mogq bye pzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg
zadania w innej formie.

2O.Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyska6 w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja '19.

21 . Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 ust. 2h
i 2j ustawy.

22.Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

23.W 2017 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizaqg w formie
wspierania nastqpujqce zadania publiczne:
a) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego -

70 000,00 zl
b) w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci - 5 000,00 zl

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



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

e) w zakresie ekologii i ochrony aitiezqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego -
10 000,00 zl

f) w zakresie dzialalno6ci na Eecz organizacji pozarzqdowych - 41 509,00 zl
g) w zakresie dzialalno6ci wspomagajqcej rozw6j przedsiqbiorczo6ci - 9 600,00 zl

t qczna kwota: 422 109,00 zl

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

nistrz
i Miasta
-Leszczyriy

niszewski
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Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacje na realizacjQ zadania publicznego w formie powiezenia - organizacre
Wigilii dla samotnych w 2018 roku

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

2 3 5

1. Oferta - sp6jnoS6 wersji z generatora i papieroweJ NIE

2.
Podpis oferty przez osobQ/osoby upowaznione do skladania
oswiadczeh woli w imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAK/NIE

edr"-
a"s,uqu:!F.y,,y
Wieslaw Jdiiszerrski

,/I

tY(
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\
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Wz6r Nr 2, KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ
konkurs: na realizacig na realizacjq zadania publicznego w formie powierzenia - organizacjq Wigilii dla samotnych w 2018 roku

Lp. Kryterium SZCZEG6TOWY OPIS KRYTERIUM
llo66 punkt6w

moiliwych
do przyznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1 ZasadnoS6 wplywajqca na wartoSC merytorycznq
oferty, trafnoSd oferty, mo2liwoSd 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) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potzebq realizacji projektu, wskazano grupq
odbiorc6w - adresat6w zadania. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem, potrzeba
koqo dotyczy, iaka iest skala ziawiska, orzyczyny i skutki. Podano 2r6dla uzyskania informacii

0-4pkt

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

uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu, a tak2e
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 rezultat6w.

0-4pkt

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

0-4pkt

3. SkutecznoS6 dzialai, proponowana jako6d wykonania
zadania, czy planowane rezultaty sa mo2liwe do

a) sp6jnoS6 celu realizacji zadania z zakresem rzeczowym, harmonogramem i kosztorysem 0-4pkt
osiaqniecia w ramach realizacii proiektu. b) opis sposobu dokumentowania dzialaf izalo2onych rezultat6w 0-3pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci
posiadajq do5wiadczenie w realizacji zadart
publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi do
wlaSciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy.

a) opisane zasoby materialne, tzeczowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez
oferenta lub dobze zidenMikowane izaolanowane do oozyskania

0-4pkt
b) zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez oferenta lub dobrze
zidentfikowane i zaplanowane do pozyskania.
Czv przewidziane iest Swiadczenie wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w

0-6pkt

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

0-3pkt

5 Adekwatno6d i sp6jno6d finans6w i dzialafi: czy
proponowane wydatki odpowiadaia proponowanym

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

so6ine
0-6pkt

dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosi siq do zakresu
rzeczowego zadania.

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

0-4pkt

6 Racjonalno56 naklad6w fi nansowych
i poprawnoSd bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie.

a) wvdatki sa zqodne z wvmoqami oqloszoneqo konkursu 0-2pkt
b)wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawyZone, ani zaniione
(adekwatne do zamierzonych dzialafi )

0-4pkt
c) poziom wkladu wlasnego finansowego w calkowitych kosztach zadania (przy czym 5 % - 0
pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powy2ei 10 o/o - 2 pkt )

0-2pkt
d) poziom wkladu wlasnego osobowego w calkowitych kosztach zadania (przy czym 5 Yo - O

okt. od 5-10 o/o 1 pkt, powv2ei 10 o/o - 2 okt )
0-2pkt

e) poziom wkladu wlasnego zeczowego (spos6b i zasadnoS6 wykozystania w realizacji
proiektu. spos6b ieqo wyceny - kalkulacia na poziomie cen rynkowych)

0-2pkt

SUMAOTRZYMANYCH PUNKt6w (max 60 pkt.)
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