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czerurionka-Loszczyny

zarzqdzenie Nr ...9..l,1.t
t+
Burmistrza Gminy i Miasta czenvionka - Leszczyny
z dnia 10 marca 2014roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi
publicznychGminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny
wspieranychi budietu
gminyw 2014roku.
Na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdziegminnym
(t.j.Dz.U.22013r.,poz.Sg4 z po2n.zm.),
art'11ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawyz dnia24 kwietnia2003 r.,
o dzialalno6ci
pozytkupublicznego
i o wolontariacie
(t.j. Dz. lJ. z 2O1Or.,
nr 234 poz. 1530z po2n.zm.),
art. 221 ust. 1 ustawyz dnia 27 sierpnia2009 roku - o finansach
publicznych
(t.j.Dz.U.22013r.,poz.gg5)z p6n.zm.;
w zwiqzkuz Uchwalq Nr XXXIV/456/13
Rady Miejskiejw CzerwionceLeszczynachz dnia 25 pa2dziernika
2013 roku w spriwie uchwalenia
RocznegoProgramuWspolpracyGminy i MiastaCzenruionka-Leszczyny
z organizacjamipozarzqdovvymi
oraz innymi podmiotamiprowadzecynii
pozytkupublicznego
dzialalnoSc
na2014rok
zarzqdzam,co nastqpuje:

s1
1' Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje
pozarzqdowelub podmiotywymienionew art. 3 ust. 3 Ustawyz dnia
24 kwietnia2003 r., o dzialalno6ci
pozytkupublicznego
i o wolontariacie
(t.j. Dz. u. z 2010 r., nr 234 poz. 1536z p62n. zm.): zadafipublicznych
Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny
wspieranychz budzetuGminy
i Miastarealizowane
w nastgpujqcych
obszarach:
Obszar6: Zadania w zakresie dzialalno5ciwspomagajqcej rozw6j
gospodarczy,w tym rozw6jprzedsigbiorczo6ci:
al organizacja
przedsigwzigc
w zakresiewdrazaniaprogram6w
pobudzania
przedsigbiorczo6ci.
Prowadzeniezaiq6,szkoleniowych
w tym zakresie,
konkurs6w,
akcjipromocyjnych
itp.
Obszar7: Zadaniaw zakresieekologiii ochrony zwierzqtorazochrony
dziedzictwaprzyrodniczego:
al organizowanie
- edukacyjnymi
kampaniiwrazz akcjamiinformacyjno
dla
mieszkafic6w
gminy.
2 Ogloszenieo konkursiewinno miec treS6okreSlonqw Zalqcznikudo
niniejszego Zarzqdzenia.

s2
TreSc niniejszegoZarzqdzenianalezy zamie6cic w Biuletynie Informacji
Pub|icznej,fl?stronieinternetowejUrzgduGminyiMiastaCzenryionka
Leszczyny,
na tablicyogloszenUrzgduGminyi MiastaCzenvionka
- Leszczyny
orazDzielnici Solectw.

s3
Nadz6rnadwykonaniem
powierzam
Zarzqdzenia
Pelnomocnikowi
ds. Planowania
- mgr Grzegorzowi
Rozwojui Gospodarki
Wolnikowi.

s4
Zarzqdzenie
wchodziw zyciez dniemwydania.
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Czenrrionka-LeszczYnY

Zalqcznik

o*?'Wi;^"
Burmistrza
Gminyi Miasta
- Leszczyny
Czerwionka
z dnia10 marca2014roku

octoszENtE o KONKURS|E
OFERTNA DorAcJE w 2o14roku
W zwiqzkuz Uchwalq Nr XXXIV/456/13
RadyMiejskiejw Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 pa2dziernika2013 roku w sprawie Lchwalenia Rocznego programu
Wsp6lpracy Gminy i Miasta czenarionka-Leszczynyz- organizacjami
pozarzqdowymi
_?r1z innymi podmiotami prowadzq"yri- dzialalno56 pou|*u
publicznegona 2014
rok
BurmistrzGminyi MiastaCzerwionka- Leszczyny
oglaszaOTWARTYKONKURSOFERT dla organizacjipozarzqdowych
i innych
podmiotowwymienionych
w art. 3 u.st 3 ustawy6 o.i"t"tno6ciffitku publicrn"go
i o wolontariacie
(tekstjednolityDz. U. 22010 r., nr 234 poz. 1'536'zpo,Zn.
zm.; ia
realizacjgzadan publicznychGminy i Miasta Czenryioni
a-Leszczynywspieranych
w formiedotacjiz budzetuGminyi Miastaw 2014roku.
1. Konkursobejmujenastgpujqcerodzajezadafi:
Obszar 6: Zadania w zakresie dziaNalno6ciwspomagajqcej rozw6j
gospodar czy,w tym rozw6j przedsigbiorczoSci :
al organizacja_przedsiqwzigc
w zakresiewdra2aniaprogramow
pobudzania
przedsigbiorczoSci.
Prowadzenie z4g1 szkoleniowychw tym zakresie,
konkursow,
akcjipromocyjnych
itp.
Obszar7: Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony
dziedzictwaprzyrodniczego:
al organizowanie
kampaniiwraz z akcjamiinformacyjno- edukacyjnymi
dla
mieszkancow
gminy.
2' Na przedstawione
do realizacji
zadaniaproponuje
sig przeznaczyl,jakowsparcie
w formiedotacjiSrodkipubliczne
w wysokoSci:
o na zadaniaw obszarze6 - 10 000,00zl.
o na zadaniaw obszarze7 5 200,00zl.
na realizacjgzadafi
- Razemwysoko66Srodk6wpublicznychprzeznaczonych
publicznychw w/w. obszarachwynosi 1S700,00zl.
3. Zlecenierealizacjizadanpublicznych
bqdziemialoformgwspieraniatych zadan
poprzezudzielenie
dotacjina ichdofinansowanie.

4 . Dotacjemogq otrzyma6organizacjepozarzqdowe,
kt6re nie majq zareglosci
finansowych
wobecGminyzlytutuwczesniejuizieronychdotacji.
5 . organizacjepozarzEdowe,
ktore otzymatydotacjew latachubiegtych,ponownie
mogE otrzymac dotacje, jezeli prawidfrcworozliczyly*.."siil;rr"
dotacje
i uzyskaty
zaakceptowanie
sprawozdania
toncowllo.
6 . Ofertakonkursowapowinnazawierac:
o szczegolowyzakres rzeczow zadaniapublicznego
proponowanego
do
realizaqi,
o termini miejscerealizaqizadaniapublicznego,
o kalkulaciq
przewidywanych
koszt6wrealizacjizadaniapublicznego,
o informacjQo
dzialalno6cipodmiotuskladajqcegoofertg
_wcze6niejszej
w zakresie,ktoregodotyczqzadania,
o informacjQ o posiadanych zasobach rzeczowych
i kadrowych
zapewniajqcychwykonanie zadania,

o informaciQo wysoko6ciSrodk6wwlasnychfinansowych
oraz Srodk6w
finansowych
uzyskanych
na realizacjg
danegozadaniaiinnycrr2rodel,
o informacjgo niefinansowymwkladziewlasnymosobowym(wolontariat)
i rzeczov'tym,
o deklaracjg
o zamiarzeodplatnego
lub nieodplatnego
wykonaniazadania,
o o6wiadczenieo nie prowadzeniu odplatnej dzialalnosci pozytku
publicznego
i dzialalnoSci
gospodarczej
w odniesieniu
do tego samego
przedm
iotudzialalnoSci.
Ponadtodo oferty nale2ydolqczy6 nastgpuiqcedokumenty:
o kopiaaktualnego
odpisuz Krajowego
RejestruSqdowego,innegorejestru
lub ewidencji.Odpis musi by6 zgodnyz aktualnymsianemflktycznym
i prawnym,niezaleZnie
od tego, kiedyzostalwydany,
o obowiqzuiqcy
statut,poSwiadczony
pzez oferentawraz z oSwiadczeniem
jego
o
aktualnoSci
na dziefi skladania
oferty,
o informacjg,
czy oferenUoferenci
przewidujqrealizowaczadaniepubliczne
w trybie,o ktorymmowaw art. 16 ust.6 i 7 Ustawyz dn. 24 kwietnia2003
rokuo dzialalnosci
pozytkupublicznego
i o wolontariacie,
o o6wiadczenie
o zapoznaniu
sig z warunkami
udzialuw konkursie,
' w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacjipodmiotow
skfadajqcychofertg wsp6lnq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru
Sqdowegolub innegowlaSciwegorejestru- dokumentpotwierdzajqcy
upowaznienie
do dzialania
w imieniuoferenta(-ow).
7. Ramowywzor oferty realizacjizadaniapublicznegostanowiZalqcznikNr 1 do
Rozporzqdzenia
MinistraPracyi PolitykiSpolecznej
z dnia 15 grudnia2010r.,
w sprawiewzoruofertyi ramowego
wzoruumowydotyczqcych
realizacji
zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdaniaz wykonania tego zadania

(Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) i jest dostgpnybezpo6rednio
w Wydziale
- Leszczynylub drogq elektronicznE
RozwojuGminy i MiastaCzenryionka
na
gov.pl.
stroniewww.pozytek.
8. Do ofertynaleZydolqczy6wymaganerozporzqdzeniem
zalqczniki.
9. Podmioty,kt6resktadajqkilkaofertw konkursiepowinnyzlo2y6,
kaZdqofertg
w odrqbnejkopercie,
z odrqbnymkompletem
zalqcznik6w.
10. Terminy realizacjizadafi we wskazanychobszarachod 22 kwietniado
31 grudnia2014roku.
11. Szczeg6lowewarunki realizacjioraz rozliczeniazadaniazostanq okre6lone
w umowieo wykonanie
zadaniapublicznego.
na realizacjg
zadafinale?yzloZye:
12. Ofertqkonkursowq
objgtychkonkursem
. w zamkniqtejkoperciez oznaczeniemobszarui nazwyzadania,
. w formie pisemnej,w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 marca
2014 r.. z adnotacjq,,OtwartyKonkurs Ofert na dotacje w 2014 roku".
rokunie bqdqrozpatrywane,
Ofertyzlolonepo dniu31 kwietnia2014
. w SekretariacieUrzgdu Gminy i Miasta Czenruionka Leszczyny,przy
nr 9.
ul. Parkowej
w ofertachw terminiedo dwoch
brak6wformalnych
13.Dopuszczasiq uzupelnienie
tych brak6w.Wezwanietakie mo2e
dni od dnia wezwaniado uzupetnienia
nastqpictakle telefonicznie.
Konkursu
Ofert BurmistrzGminy i Miasta
Otwartego
14.Do przeprowadzania
Czerwionka LeszczynypowolaKomisjgKonkursowq.
15.Oferty na realizaqq poszczeg6lnychzadan zostanq rozpatrzonedo dnia
18 kwietnia2014roku.
bgdzietylkotakiewydatki,kt6re
ofertKomisjauwzglgdniala
16.Przyrozpatrywaniu
gwarantujqprawidlowqrealizacjgzadania.
wydatk6w:
nastqpujqcych
Komisjanie bgdzieuwzglgdniala
biurai administracji,
z prowadzeniem
1) zwiqzanych
dotacje,
projektulub ksiggowegorozliczaiqcego
2) kosztowkoordynatora
bankowego,
rachunku
3) kosztowutrzymania
sprawozdawczych,
materialow
4) koszt6wsporzqdzenia
ofertocenianabqdziew szczegolno5ci:
17.Przyrozpatnywaniu
zadaniapublicznego,
realizacji
1) mozliwoS6
do
w tym w odniesieniu
2) kalkulacjakoszt6wrealizacjizadaniapublicznego,
zadania,
zakresurzeczowego
jako5cwykonaniazadaniai kwalifikacjeos6b, przy udziale
3) proponowana
bgdqzadaniepubliczne,
ktorychrealizowane

4) planowanyudziatSrodk6wfinansowych
wlasnychlub Srodk6wpochodzqcych
z innych2rodelna realizacjg
zadaniapublicznego,
5) planowany niefinansowywklad wfasny rzeczory i osobowy, w tym
Swiadczenia
wolontariuszy
i pracqspolecznq
czlonk6w,
6) analizai ocenarealizacjizleconychzadafipublicznych,
w przypadkuorganizaqi, ktorew latachpoprzednich
realizowaly
zleconezadaniapublicznebiorqc
pod uwagg rzetelno66i terminowoS6oraz spos6b rozliczeniaotrzymanych
na ten cel 5rodk6w.
18. Szczeg6lowy
przyoceniewyboruofertsq nastgpujqce:
trybi kryteriastosowane
Lp.

Kryterium
2

- baza,loka1 . Mozliwos6realizacjizadaniapublicznego
lowa.spzet.
2. Kalkulacjakoszt6w - ocena zasadnoSciwysokoSciwnio3.
4.

skowanvch Srodkow.oszczednoSdw realizacii zadania.
ProponowanaiakoScwvkonaniazadania.
Kwalifikacieos6b. kt6re realizowacbeda zadaniepubl.

5. Planowany
udzialSrodk6w
finansowych
wlasnychlub
pochodzqcych
z innych2rodelna realizacjq
Srodk6w
zadaniapublicznego:
.
.
.
e

5 o/o- 10 o/o= 15 pkt.,
1 1 % - 1 5 o /o= 2 0 p kt.,
16 o/o- 20 o/o= 25 pkt.,
DowVZei21o/o- 30 okt.

PIanowany przez organizacje pozatzEdowq niefinansow tym Swiadczewy wkladwfasnyosobowyi rzeczowy,
praca
i
spoleczna
czlonk6w.
niawolontariuszv
realizaqi
zleconych
zadanpublicznych
7 . Analizai ocena
w przypadkuorganizaqipozarzqdowej
, kt6rew latach
poprzednichrealizowalyzlecone zadania publiczne:
(solidnoS6, doSwiadczenie w realizacji podobnych
pewnoS6,tradycjewe wsp6lpracy).
przedsiqwziq1,
. rzetelno5c-3p.
. terminowo5c-3p.
. sooS6brozliczenia
Srodkow- 4 p.
otrzvmanvch
jakoS6,poprawno56
i czymatematyczna
8 . Kompletno66,
ia ofertv.
tefnoS6oraficznasporzadzen
Razempunktacia:
6.

Punkty

Max.
punktacia

3

4

1-5

5

1-5

5

1-5
1-5

5
5

15-30

30

0-10

10

0-10

10

1-5

5

20-75

75

Aby olrzymac dotacjq oferty muszq otrzymac minimalnq liczbg punkt6w, kt6ra
wynosi38 pkt.
lg.Zaopiniowaneptzez Komisjg Konkursowqoferty wtaz z proponowanq
wysokoSciqdotacji,kt6re otrzymalyco najmniejminimalnq liczbq punktow
zostanq ujgte w rankinguofert i przekazanedo zatwierdzeniaBurmistrzowi

kwotq
Rankingofertwrazz proponowanq
Gminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny.
dotacji zawiera rekomendacje do przyznania dotacji lub uzasadnienie
w przypadku propozycji odrzucenia oferty. Ostatecznego wyboru
najkorzystniejszych
ofert wraz z decyzjEo wysokoScikwoty przyznanejdotacji
dokonuje
Burmistrz.
20.Burmistrzoglaszawyniki otwartegokonkursuofert i zawiera umowe z podmiotami,kt6rymprzyznanodotacjg.
21.Minimalnyudzial wkfadu wlasnegofinansowegowynosi 5 % w calkowitym
koszcierealizacji
zadania,kt6rystanowisumgkwotdotacji,Srodk6w
finansowych
wlasnych,Srodk6wfinansowych
z innych2r6detorazwkladuosobowego(w tym
Swiadczefwolontariuszy
i pracyspolecznej
czlonk6w).
22.Zlolenieofertyniejest r6wnoznaczne
z przyznaniem
dotacji.
przyznania
23.Dopuszcza
siqmozliwoSc
nizszejwartoSci
dotacjiniZwnioskowana.
Doprecyzowanie
warunk6wi zakresurealizacjizadaniapublicznego
uwzglgdnia
proponowanetreSci merytorycznesktadanejoferty. W takim przypadku,po
przez Przewodniczqcego
telefonicznympowiadomieniu
Komisji Konkursowej
zaktualizowany
harmonogrami kalkulacjqprzewidywanych
koszt6wrealizacji
zadania do wielkoSciprzyznanejdotacji naleZy przedlo?yew ciqgu 2 dni,
w Sekretariacie
Niedopetnienie
UrzgduGminyi MiastaCzenruionka-Leszczyny.
tegoobowiqzku
w w/w,terminietraktowane
z dotacji.
bgdziejako rezygnacja
24.W 2013 roku Gminai MiastoCzenryionka-Leszczyny
zlecilarealizacjgw formie
publiczne:
nastqpujqce
zadania
wspierania
- dzialaniaw obszarzeochronyi promocjizdrowia,
- dzialania
w obszarzekulturyi sztuki,ochronydobrkulturyi tradycji,
- dzialania
w obszarzeupowszechniania
kulturyfizycznej,
sportui rekreacji,
- dzialania
w obszarzeratownictwa
i ochronyludno6ci,
- dzialaniaw obszarzepomocyspolecznej,
w tym pomocyrodzinomi osobom
szanstychrodzini osob.
w trudnejsytuacjizyciowejorazwyrownywania
Na realizacjqtych zadanz budzetu Gminy i MiastaCzenruionka-Leszczyny
103550,00zl.
og6lnqkwotgdotacjiw wysoko6ci:
w 2013rokuprzekazano
konkursu.
sobieprawonierozstrzygniqcia
25. Burmistrz
Gminyi Miastazastrzega

