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Zarzqdzenie Nr 45Ufi
Czerwionka-Leszcryny
Burmistna Gminy i lbliastaCzerwionka - Leszczyny
z dnia I grudnia 2A11roku
w sprawie ogiloszenia otwafiego konkurcu ofert na realizacjq zadan
publicznych Gminy i tliasta Czerwionka-Leszczynywspieranych z budietu
gminy w 2O12roku.
Na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawyz dnia I marca 1990 r. o samorzqdziegminnym(t.j.
Dz.U.z2AO1r.,Nr 142,po2.1591z poZn.zm.)
art.11ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r.
poZytkupublicznegoi o wolontariacie(Dz.U.Z 2003 roku,
o dzia*alno$ci
nr 96 poz. 873 z p62n.zm.)
w zwiqzku z UchwaQ Nr Xll/140/11 Rady Miejskiejw CzerwionceLeszczynachz dnia 30 wrze5nia2011r. w sprawieuchwaleniaRocznego
Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcryny
z organizacjamipozarzqdowymioraz innymi podmiotamiprowadzqcymi
dziatalno6ipozytkupublicznego
na 2012rok
zarzqdzam,co nastgpuje:

s1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofurt na realizacjq przez organizacje
pozarzqdowelub podmioty wymienionew art- 3 ust. 3 Ustawy z dnia
po2ytkupublicznegoi o wolontariacie
24 kwietnia2003 r., o dzia*alnoSci
(Dz.U.z 2003roku,nr 96 poz. 873 z p62n.zm.\ zadaripublicznychGminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny
wspieranychz bud2etuGminy i Miasta
realizowanew nastgpujqcychobszarach:
1) Zadaniaw zakresieochrony i promocji zdrowia.
Zadaniarealizowanew ramachdzialantego obszarumuszq byc zgodne
z zadaniami okre$lonymi w Gminnym Programie Profilaktyki
i RozwiqzywaniaProblemory
Alkoholowychna 2012 rok.
2) Zadania vy zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego.
3) Zadaniaw zakrcsieratownictwai ochrony ludno5ci.
4) Zadaniaw zakrcsiewspieraniai upowszechnianiakultury fizycznej.
5) Zadaniaw zakresiepomocy spolecznej,w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnei sytuacii iyciowei oraz wyr6wnyrania szans tych
rodzin i os6b.
2. Ogficszenieo konkursiewinno miec tre6c okreSlonqw Zafqcznikudo
niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Tre56niniejszegoZarzqdzenianalezyzamieScid
w BiuletynielnformacjiPublicznej
oraz na tablicyogloszenUzgdu Gminy i MiastaCzerwionka- Leszczynyoraz
DzielniciSofectw

s3
Nadzor nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Pelnomocnikowids. Planowania
Rozwojui Gospodarki- mgr GrzegorzowiWolnikowi.
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Zarzqdzenie
wchodziwzyciez dniernwydania.

-y''-'1

B URE,{XS:TRZ
Gli4ll'.:"

Cz + ; , ',,-

:' l t4.QT,',.

| . .: :,'i y

ialqczniii

Do Zarzadzenia
Nr 452/1'l
Surmistrza
Gminyi Mrasta
- Leszczvny
Czerwionka
z ciniaI grudnia2011roku

OGLOSZE}IIE O KONKURSIE OFERT HA T}OTACJE W 2012 r.
W miqzku z UchwaQ Nr Xlllt4Ottl Rady Hiejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 30 wrzefnia 201,| r., u, sprawie uchwalenia RocznegoProgramu Wspotpracy
z organizaciami pozarz4dowymi oraz
Gminy i tliasta Gzerwionka{ezczyny
innymi podmiotami prowa&4cymi dzialalno66 poiytku publicznegio na 2012 rok.
Burmistrz Gminy i iliasta Gzerwionka- Leszczyny
ogiasza OTIffARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozazqdowych i innych
pdmiotow wymienionychw art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoScipoiytku publicznego
i o wolontariacie(Dz.U.z 2003 roku, nr 96 poz. 873 z pozn, zm.) na realizacjgzadafi
publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszcrynywspieranycfrw formie dotacji
z bud2etuGminyi Miasta w 2O12roku.
1. Konkursobejmuyenastgpujqcerodzajezadan:
1) Zadaniaw zakresieochrony i promocji zdrowia:
wrazz formamilqfpoczynkudla dzieci
aI organizacjaprogram6wprofilaktycznych
i mlodziezy, poprzez reatizaciq zadari z zakresu profibktyki i rozwiq3ywania
problemowuzalelnien,na rzeczpropagowaniatrze2uegostylu Zycia,
z aktywnoSciqsportowAw ramach
bt dzialaniaintegrujqcepsychoprofilaktykg
pozalekcyjnych zajec sportowych obigtych programami opiekunczowychowawczyrnii seioterapeutycznymi,w povviqzaniuz FunduszemZa1g6,
Sportowychdla uczniow.
Zadania realizowanew ramachtych dzia+an muszq byc zgodne z zadaniami
okreSlonymiw Gminnym PrograrnieProfilaktykii RoaviqzywaniaProblem6w
na 2012 r.
Alkoholourych
2l Zadania w zakresie kultrry, sztrJki,ochrony d6br kulfury i dziedzictwa
narcdowego:
aI organizaciadla mieszkaricowgminyintegracyinychimprezkutturalnych
o charakteaercgionalnym,
imprezkulturalnychdla mieszkaficowgminy.
b/ organizacja6rodowiskourrych
3l Zadaniaw zakrcsie ratownictwa i ochrony ludno5ci:
a/ organizacjaprzedsigwziq6i programoww zakresieprzygotowaniamlodzie2y
do zapoznaniasQ z prouradzeniemratownictwaprzeciwpoiarowegoi ochrony

po2arourymi.
ii:dno$ciprzedzagro2eniami
Pi'owacizenie
zalgcszkoentov{ycn
w iym zakresie,
zawodowitp.
4) Zadaniaw zakresiewspieraniai upowszechnianiakultury fizyczne;:
a/ organizacjaimprezw zakresiekulturyfizycznej dla mieszkancowgminy,
zarownona tereniegminy,jak i pozajej granicami.
gminy.
b/ organizacja
turniejowizawodowrekreacyjnych
dia mieszkancovr
5) Zadania w zakresie pomocy spofecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji iyciowej oraz wyr6wnyrania szans tych rodzin
i os6b:
a/ organizacjapzedsigwzigcmajqcychna celu pomoc rodzinomnajubozszym
z terenugminy
bl organizacjaprogram6wmajqcychna celu uryrownywanie
szansrodzini osob
bqdqcych w trudnej sytuacji Zyciowej poprzez udzielanie pomocy
problemow.
w rozwiqzywaniu
jako wsparcie
2, Na przedstawione
do realizacjizadaniaproponujesig przeznaczye
publiczne
w formiedotacjiSrodki
w wysokoSci.
. na zadaniaw obszarze1 - 50 000.00zf.
r oe zadaniaw obszarze2 - 30 000.00zt.
r nd zadaniaw obszarze3 5 000,00z{.
. na zadaniaw obszarze4 - 10 000,00zi.
o n&zadaniaw obszarze5 - 20 000.00zt.
Rszemwysoko€d6rodk6w publicznychprzeznaczonychna realizacjgzadan
wynosi 115000,00zl.
z bud2etuGminyo jakie bgda ubiegac
W zale2noSci
od wysoko$cikwot pochodzqcych
podmioty
na realizacjqzadan, Gmina zastrzega
sip organizacjepozarzqdowei inne
sobieprawodo dokonaniaprzeniesienSrodkowpublicznychpomiedzyposzczegolnymi
obszarami.
a
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Zlecenierealizacjizadanpublicznychbgdziemialoformqwspieraniatych zadan
poprzezudzielenie
doiacjina ichdofinansowanie.
kore nie maja zafegirrSci
Dotacje moga otrzymacorganizacjepozarza-dowe.
wobecGminyz tytuluwczesniejudzielonych
dotacji.
finansowych
Crganizacjepozazqdowe,ktoreotrzymatydotacjew latachubiegtych,ponownre
mogA otrzymac dotacje, jezeli prawidiowo rozliczytywczeSniejszedotacje
koncowego.
i uzyskalyzaakceptowanie
sprawozdania

pownnazawlerac.
fl. Ofertakonkursorva
do
r sZCZ€gOtOVyy
Zakresrzeczowyzadaniapublicznegopl'oponowanego
realizacji,
publicznego.
e tennini miejscerealizacjizadania
. kalkr:laciqprzewidywanych
kosztowrealizacjizadaniapublicznego,
r informacjq o wcze6niejszejdziafalnoScipodmiotu sktadajqcegoofertg
w zakresie,ktoregodotyczqzadania.
. informacie o posiadanych zasobach zeczowych i kadrowych
wykonaniezadania,
zapewniajqcyctr
informacjgo wysoko$ciSrodkowwlasnychfinansowychoraz Srodkow
finansowychuzyskanychna realizacjgdanegozadaniaz innychzrodel,
informacjqo niefinansowymwkladziewlasnymosobowym(wolontariat)
irzeczowym.
wykonaniazadania
a
deklaracjgo zamiarzeodplatnegolub nieodptatnego
prowadzeniu
dziatalno3ci poZytku
odplatnej
a
oSwiadczenie o nie
w odniesieniudo tego samego
gospodarczej
publicznegoi dzialalnosci
przedmiotu
dzraialnoSci.
Ponadtodo oferty nalety dot4czyc nastgpuj4cedokumenty:
. aktualnyodpis z rejestrulub odpowiedniov'/yciqgz ewidencjilub inne
statusprawnyoferentai umocowanieosob go
dokumentypotwierdzajqce
reprezentujqcych,
przezoferentawrazz o6wiadczeniem
r obowiqzujqcy
statut,po5wiadczany
na dziefr sktadaniaoferty
o jego aktualno3ci
o umowa partnerskalub oiwiadczeniepartnera(w przypadkuwskazania
w pkt V,1 ofer$ Partnerai
r oSwiadczenie
o zapoznaniusiq z warunkamiudziafuw konkursie.
. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow
sktadajqcychofertg wspolnq ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sadowe-golub innego wla6ciwegorejestru- dokumentpotwierdzalqcy
do dzialaniaw imieniuoferenta(-owi.
upowatnienie
7 . Ramowywzar oferty realizacjizadaniapublicznegostanowiZatqcznrkNr 1 do

MinistraPracyi PolitykiSpobcznejz dnia 15 grudnia2010 r.
Rozporiqdzenia
w sprawiewzoruofertyi ramowegowzoruumowydotyczqcychrealizacjizadania
z wykonaniategozadania(Dz.U. z 2011
publiczneg
a orazwzorusprawozdania
w WydzialeRozwojuUrzqduGminy
1-.,Nt 6 poz.25) ijest dostqpnybezposrednio
i Miasta Czerwionka
www.pozytek.gov.Pi.

e

U.

zaiqczniki.
rozpozqcizeniem
Do ofertynalezydolqczyc\r{ymagane

oiertq
9 . podmioty,ktoreskladajqkilkaofertw konkursiepowinnyzto2ycka2dazaiqcznikow
z odrqbnymkompletem
w odrgbnejkopercie,

-lS. Terminyrealizacli
zaciari.
. zadaniaw obszarze1
. zadaniaw obszarze2
r zadaniaw obszarze3
r zadaniaw obszarze4
r zadaniaw obszarze5

-

1 lutego2A1Zr. - 30 listopadaZAIZr.
1 lutego2A12r. - 30 listopadaZA|Zr.
1 lutego2A12r. - 30 listopada2012r.
1 lutego2A12r. - 30 listopada2A12r.
1 lutego2012r. - 30 listopada2012r.

'i 1. Szczegolowewarunki realizacji
oraz rozliczeniazadania zostana okre5tone
w umowieo wykonanie
zadaniapublicznego.
12. Ofertgkonkursowqna realizacjgobjgtychkonkursemzadafrnale2yztoiyc.
. w zamknigtejkoperciez aznaczeniemobszarui naa ry zadania,
. w formiepisemnej,w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 3 stycznia 2012 r.
z adnotacj4,,Otwarty Konkurs Ofert na dotacje w 2A12 roku". Oferty
ztozonepo dniu3 stycznia2A12rokunie bgdarozpatrywane.
. w SekretariacieUrzgduGminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny,przy ul.
Parkowej9
13. Dopuszczasig uzupelnienie
brak6wformalnychw ofertachw terminiedo dwoch
dni od dnia wezwaniado uzupeinieniatych brakow.Weanvanietakie moze
nastqpictakzetelefonicznie.
14. Do przeprowadzania
OtwartegoKonkursuOfert BurmistrzGminy i Miasta
Czerwionka LeszczynypowoiaKomisjqKonkursowq
15. Ofertyna realizacjqposzczeg6lnych
zadai zostanqrozpatrzone
do dnia
25 stycznia2412roku
16. Przy rozpatrywaniu
ofert Komisjauwzglgdniata
bgdzietylko takiewvdatki,kiore
gwarantujqprawidlowqrealizacjqzadania.
Komisjanie bgdzieuwzglgdniala
nastgpujqcych
wydatkow:
1) aui4zanych
z prowadzeniem
biuraiadministracji,
projektulub ksiggowegorozliczajqcego
2) kosztowkoordynatora
dotaqe,
3) kosztowutrzymaniarachunkubankoweEo,
4) kosztowsporzqdzen
ia materialowsprawozd
awczych,
5) zwiqzanych z finansowaniemrozwoiu sportu w obszarze wspierania
i upowszechniania
kulturyfizyczne3.
17.Przyrozpatrywaniu
ofeftocenianabqdziew szczegolno6ci:
1) mozliwo6c
realizacji
zadaniapublicznego,
2) kalkulacjakosztowrealizacjizadaniapublicznego,
w tym w odniesieniu
do
zakresurzeczowego
zadania.
3i proponowanajako$6wykonaniazadania i kwalifikacjeosob, pzy udziale
ktorychrealizowane
bgdqzadaniepubliczne,

4) planowanyudziaisrodkowfinansowychwtasnychlub srodlrowpochoozq-cycri
z innych2r6delna realizacjgzadaniapublicznego,
5) planowany niefinansowy wklad rnr{asnyrzeczowy i osobowy, w tyni
Swiadczenia
wolontariuszy
i pracqspotrecznq
czlonkovr,
6) analizai ocenarealizacjizleconychzadahpublicznych,
w przypadkuorganizacji , ktorew latachpoprzednichrealizowafyzleconezadaniapublicznebiorqc
pod uwagg rzetelno$ci terminowo5coraz sposob rozliczeniaotrzymanych
na ten cel Srodkdw
stosowane
ocenre
ofert
Max.

- baza,loka- I
1. lMozliwo$crealizacjizadaniapubficznego

4.

Kafkulacjakosztow- ocenazasadnoSciwysokoficiwnio-

1-5

w realizaciizadania.
na iakos6wvkonaniazadania.
Kwalifikacie
os6b,kt6rerealizowa6
zadanie

1-5

PlanowanyudzialSrodkowfinansowych
wlasnychlub
Srodkowpochodzqcych
z innychzrodelna realizacjq
zadaniapublicznego:
.
t
.
r

20o/o-25o/o=5pkt.,
264/o- 3Ao/o= 10 pk
314/a- 354/o= 15 Pkl
36% * 4Ao/o= 20 pl

r

oo\ffv2ei40 o/n- 30 t

Planowanyprzezorganizacjgpozarzqdowq
niefinanso- I
wy wktadwlasnymosobowyi rzeczowy,w tym swiad-

8.

t- S

q

5-30

0- 5

Analizai ocena realizacjizleconychzadan publicznych
w przypadkuorganizaciipozanqdowej, kt6rew latach
popaednich realizowatyzlecone zadania publiczne:
(so/idno$c, daSwiadczeniew realizacji podabnych 0 - 1 0
pnedsiqvniqf, pewnoSc,tradycjewe wspalpracy).
r rzetelno66-3p.
a
terminowo*c- 3 p
I
rozliczenia
spos6b,
an
6rodk6w- 4
jako6c,poprawnofcmatematyczna
i czy0-5
Kompletno6c,
oferty.
telnoScqraficznasporzadzenia
Razemounktacia: 9 - 7 0
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70

punktow,ktorawynosi35.
Aby otrzymacdotacjgofertamusiotrzymacminimaln4liczbq
19. Rozpatrywaneofefi, ktore otrzymatyco najmniejminimalnq liczbq punktow
zostanq ujgte w rankinguofert i przekazanedo zatwierdzeniaBurmistrzowi
wysokosciq
dotacji.
wrazz proponowana
Gminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny,

20. Bumnistrzog*aszawyniki otr*nrtegokonkursu ofert i zawiera umowg z poJmiotami,ktorymprzyznanodotacjq
21. Minimalnyudzialwkbdu wtasnegofinansowegowynosi 2AoAkosztowrealizacji
zaciania.
22. Zlazenieofertyniejest rotvncznaczne
z preyznaniem
corac1,.
23. Dopuszczasiq mozliwoscprzyznanianizszejwartoSci
dotacjini2wnioskowana.
W takim przypadku,po telefonicznympowiadomieniu
przez Pzewodniczqcego
KomisjiKonkursowej,zaktualizowany
harmonogram
i kalkulacjgprzewidywanych
koszt6w realizacjizadania do wielkoSciprzyznanejdotagi nalezy pzedfir2y6
w ciqgu 2 dni, w SekretariacieUrzqduGminy i MiastaCzerwionka-Leszczyny^
Niedopehienietego obowi4zku w wlw. terminie traktowane bgdzie jako
rezygnacjaz dotacji.
24. W 2011r. Gminai MiastoCzenruionka-Leszczyny
zlecilarealizacjqw formie
wspieranianastgpujqce
zadaniapubficzne:
- Dzialaniaw obszarzeochronyi promocjizdrowia.
- Dzialaniaw obszarzekulturyisztuki,ochronydobrkulturyi tradycji,
- Dziaianiaw obszarzeupowszechniania
kulturyfizycznej,sportui rekreacji,
- Dzialaniaw obszaze ratownictwa
i ochronyludnoSci.
- Dzialaniaw obszarzepomocyspotecznej,
w tym pomocyrodzinomi osobom
w trudnejsytuacjiZyciowejorazwyrownywania
szanstych rodzini osob.
Na realizacjqtych zadan z budZetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w 2011rokuprzekazano
ogolnqkwotqdotacjiw wysoko$ci:1A3272,AAzl.
22, Burmistrz
Gminyi Miastazastrzegasobieprawonie rozstrzygnigcia
konkursu
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