Zarzqdzenie Nr 563/ 14
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 20 listoPada 2014 roku
na realizacjq zadaf
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofertwspieranych
z budietu
puUiicznycn C'mlny i Miasta Czerwionka'Leszczyny
gminy w 2015 roku.
Na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z p62n. zm.)'
2003 r.,
ari.tt ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia24 kwietnia
jednolity Dz. U.
o OriafafnoS"i po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
22014 r., nr 1118 z P62n. zm.)'
publicznych
arl.221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' - o finansach
(t.j. Dz. U. 22013r., poz.885 zp62n.zm.),
ari. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r' o pomocy spolecznej
(tekst jednolity Dz. U. Z 20 1 3 r., poz 182 z p62n' zm'.)'
,*,qrL, z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w CzerwionceRocznego
i"*..vni.n z dniaT listopada 2014 roku w sprawie_uchwalenia
Czerwionka-Leszczvny
Miasta
Wsp6lpracy Gminy
.
z oiganizaclami' pozariqdowymi oraz -innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialilnoS6 iozytku publicznego na 2015 rok'

*
F;;gtfi,

i.

zarzqdzam, co nastqPuje

:

s1

pzez

otwarty konkurs ofert na realizacig
' . Oglaszam
wymienione *. 3't 3 ust' 3 Ustawy z dnia 24
il;;t qd"*e run poorniotv
OziatatnoSci pozytku publicznego i o wolontariacle]t9f-st

I

[*i"i.ii

organizacie

2003 r., o

p!2n'.zm')'zadania publlcznego umrny
ieJnofity Dz.U.z2Q14r., Nr 1't18 z 'formie
powierzania z bud2etu Gminy
i-Mi;r6 czerwionka_Lesr"ryny *
i Miasta realizowane w obszarze:

pomocy spolecznej, , w tym pomocy rodzinom
szans tych rodzin
osobom w trudnej sytua;ji zyciowej oraz wyr6wnywania
schronien ia'

,,Zadania

i
i

w zakresie

mallqcvcn na celu zapewnienie
,ut"nlu dla os6b bezdomnvch z terenu sminv'"

;#-;;g;.;".i"'pri"o.le*iiie

;;;il;

i;"iJilE,i"sjo

niniejszego Zarzqdzenia'
2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznikdo

s2
TreS6 niniejszego zarzqdzenia nale2y zamiescic w Biuletynie lnformacji
Publicznej, na itronie internetowe,i Urzqdu Gminy i Miasta. Czerwionka Leszczyny, na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny
i OSroO(a pomocy Spobcznej w Czeryionce-Leszczynach oraz Dzielnic
iSolectw.

s3
wykonanie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi wydzialu Rozwoiu Gminy
i Miasta.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Zal4cznik
DoZarz4dzenia
Nr 563/14
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - LeszczYnY
z dnia 20listopada 2014 roku

Czerwionka-LeszczYnY

OGI-OSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W

2015 roku

w zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 20i4 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy
Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z organizaqami pozarzqdowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c pozytku publicznego na 2015 rok
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny

oglasza oTWARTY KONKURS OFERT dla organizacji pozarzqdowych . i.. innych
p6driot6* wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego
iowolontariatie(teksijednolityDz.U.z2014r.,nr1118z p62n.zm.)narealizacjq
zadania publicznego dminy i' Miasta Czeruionka-Leszczyny w formie powierzania
z bud2etu Gminy i Miasta w obszarze:

pomocy rodzinom i osobom w trudnej
,,Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym
sytuacji 2yciowej oraz rrtryr6wnywanii szans tych rodzin os6b: organizacja
celu zapewnienie schronienia, posilku niezbqdnego
pizeOsigwiige milqcycn
ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy."

i

ni

i

w tym:

dla
ZADANIE NR 1- Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wy2ywieniem
Gminy
terenu
bezdomnych mQzczyzn - w tym os6b niepeinosprawnych ruchowo .- z

i ft4ii.t" Czenrvionki
zoslaa zabezpieczona
'

Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi
pzez oferenta w okresie miesiqca wynosi 25, z .mozliwosciq

-

iwiqrszenia tego zapotrzebowania

do 35 os6b w

okresie zimowym: od

roku d-o 31.03.2015 roku i od 1.10.2015 roku do 31.12.2015 roku.
Termin realizacji zadania od 01.01.20't5 r. do 31 12'2015 r'

7.ol.zots

ZADANIENR2-Zapewnieniecatodobowegoschronienia.ui/tazzwy2ywaniemdla
i Miasta
bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kouiet . z . dziebmi z terenu Gminy

Czerwion-ka.Leszczyny.Maksymalnaliczbamiejsc,kt6ramusizosta6
zabezpieczona przez ofeienta w okresie miesiqca wynosi 3'
Termin realizacji zadari od 01.01.2015

-1-

r'

do 31J22015 r'

1. Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przeznaczyC w

formie

dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci 200 000,00 zl., w tym:
na zadania Nr 1 - 195 000,00 zl.
5 000,00 zl.
na zadania Nr 2

.
o

2.

-

ZALOZENIA OGOLNE KONKURSU:

)

Zakres przedm iotowy realizowanego zadania :
Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we wszystkie
dni kalendarzowe miesiqca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu bQdqcym w wylqcznej
i swobodnej dyspozycji oferenta, bezdomnym mQzczyznom, bezdomnym kobietom oraz
dzielmi, znajdujqcym siq w trudnej sytuacji rodzinnej
bezdomnym kobietom
i materialnej warunkujqcej skorzystanie ze schronienia. Oferent zobowiqzany jest do
calodobowego udzielania schronienia osobom bezdomnym, skierowanym przez
Osrodek Pomocy Spolecznej w Czenruionce Leszczynach. Osoby bezdomne
skierowane przez Osrodek Pomocy Spotecznej w Czenrvionce Leszczynach sq
klientami OSrodka. Zadanie powinno byd realizowane w lokalu znajdujqcym siq na
terenie wojew6dztwa Slqskiego, polo2onym w takiej odlegloSci, 2e doiazd z OSrodka
kt6rym bqdzie
Czerwionce-Leszczynach do miejsca,
Pomocy Spolecznej
realizowane Swiadczenie nie przekroczy 50 km, na rzecz mieszkafic6w Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny.
1

z

-

w

2)

-

w

Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania'.

a) wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia kazdemu mieszkaicowi
plac6wki:
- calodobowego dostgpu do lokalu, w kt6rym bqdzie realizowane zadanie,
- oddzielnego lolka wraz z poScielq,
- wydzielonego miejsca w szafie, krzesla oraz miejsca przy stole
- codzlennego wyzywienia: 3 posilki dziennie - Sniadanie, obiad w postaci
cieplego posilku oraz kolacja; w przypadku dzieci wy2ywienie odpowiednie do
wieku dziecka
- warunk6w sanitarnych umoZliwiajqcych utrzymanie higieny osobistej, w tym
zapewnienie Srodk6w czysto6ci w postaci: cieplej wody, mydla, szamponu,
pasty do zgb6w, Srodk6w higieny osobistej, proszku do prania, itp.,
- bielizny osobistej oraz odzie2y i obuwia stosownie do pory roku,
- zaopairzenia w leki, kt6re znajdujq siq w standardowym wyposa2eniu apteczki
oferenta,
- pomieszczenia Swietlicy umo2liwiajqcego spqdzenie czasu wolnego'
b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelniai plac6wka:

- plac6wka musi spelnia6 wymogi sanitarne i przeciwpo2arowe przewidziane
w powszechnie obowiqzujqcych przepisach,
- plac6wka musi byc przystosowana do prawidlowego funkcjonowania os6b
niepelnosPrawnYch ruchowo.

c) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

J.

w

uzasadnionych przypadkach zapewnia bezplatny
transport os6b z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do

-

wykonawca

-

plac6wki,
razie potrzeby
wYkonawca zobowiqzuje
#ieszkarica plac6wki do najbli2szej plac6wki zdrowia.

sig w

do

transportu

Zlecenie realizacji wlw zadah publicznych bgdzie mialo formq powierzania
wykonania tych zadari wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

4. Dotacje

mogq otrzymai organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zalegloSci

finansowych wobec Gminy z tytulu wcze6niej udzielonych dotacji.
5.

6.

Organizacje pozarzqdowe, kt6re otzymaly dotacje w latach ubiegtych, ponownie
mogq otrzymad dotacje, jezeli prawidlowo rozliczyty wcze6niejsze dotacje
i uzyskaty zaakceptowan ie sprawozdania kofi cowego
Oferta konkursowa powinna zawiera6:
a) szczeg6towy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
b) termin i miejsce realizaqi zadania publicznego,
c) ka ku laclq przewidywanych koszt6w r ealizaqi zadania pu bl iczneg o,
oi tnrorma6jb' o wcjesniejszej dzialalnoSci podmiotu sktadajqcego ofertg
w zakresie, kt6rego dotyczy zadanie,
e) informacjq o posiadanych zasobach rzeczowych, kadrowych i lokalowych
gwarantujqcych wlaSciwe wykonanie zadania,
(wolontariat)
0 i-nformaclq'o niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym
irzeczowYm,
g) deklaracj{ o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
nie prowadzeniu odplatnej dzialalnosci po2ytku
oswiaaci6nle
publicznego i dzialalno5ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego
przedmiotu dzialalnoSci - wz6r Nr 6.
I

ii

o

Ponadto do oferty nale2y dol4czyi nastqpujqce dokumenty:
a) aktualny ilopl. odpowiedniego rejestru, wyciqg z ewidencji lub inny
dokument potwierdzijqcy status prawny podmiotu skladajqcego ofertq

'

i

orazumocowanieos6bgoreprezentujqcych(wprzypadkureprezentacji
innejni2okreSlonowodpisie,wyciqgulubinnymdokumencie,.r6wnie2
aktullne, prawidlowo podpisane petnomocnictwo)' Odpis musi by6 zg.odny
z aktualnym stanem iaktycznym i prawnym, niezale2nie od tego ' kiedy

,

ffil?lYi?3*"a.on"so

przez wojewode Slqskiego rejestru plac6wek

zapewniajqcych miejsca noclegowe,
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c)

d)
e)

f)

w

przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w

skladajqcych ofertg ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub
innego wla6ciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do
dzialania w imieniu oferenta (-6w).
obowiqzujqcy statut uwierzytelniony pEez otgan rejestrowy,
informacjq, czy oferenVoferenci przewidujq realizowa6 zadanie publiczne
w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 i 7 Ustawy z dn.24 kwietnia 2003
roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (oferta wsp6lna),
dwa uprawnione podmioty (lub wigcej) mogq zlo2ye ofertq wsp6lnq.
Umowa zawarla migdzy dwoma lub wiqcej podmiotami uprawnionymi,
okreSla zakres ich Swiadczeh skladajqcych sig na realizacjg danego
zadania publicznego i wskazuje:
jakie dzialania
ramach realizaqi zadania publicznego bqdq
wykonywac poszczeg6lne podmioty uprawnione,
spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji
publicznej,
oSwiadczenie dotyczqce korzystania z ptawa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w -wz6r Nr 1,
innego
oSwiadczenie dotyczqce postqpowania sqdowego
postgpowania zmierzajqcego do zabezpieczenia, ustalenia, zasqdzenia

.
.

g)
h)

lub

lub

i)
j)
k)

w

wyegzekwowania nale2noSci pieniq2nych

Swiadczenia
prawidtowego
niepieniq2nego o warto6ci mogqcej wptynqd na mo2liwo56
i terminowego wywiqzania sig podmiotu z zobowiqzafi wynikajqcych ze
zloZonej oferty i z podpisanej umowy dotacji (w przypadku przyznania
dofinansowania) - wz6r Nr 2,
oSwiadczenie dotyczqce postqpowania likwidacyjnego, upadlo6ciowego,
ustaniem
naprawczego, czy lez innego postqpowania zwiqzanego
niewyplacalnoSci
istnienia podmiotu, zagro2eniem lub zaistnieniem
wz6r Nr 3,
oSwiadczenie o zapoznaniu siq z tre5ciq ogloszenia o otwartym konkursie
ofert - wz6r Nr 4,
o6wiadczenie o braku wymagalnych zobowi4zafi finansowych na tzecz
jego jednostek organizacyjnych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz nie zaleganiu oplacaniem nale2noSci tytulu zobowiqzai
podatkowych i skladek na ubezpieczenia spoleczne - wz6r Nr 5,
kserokopia dokumentu potwierdzajqcego spelnienie wymog6w sanitarnych
przeciwpo2arowych przewidzianych w powszechnie obowiqzujqcych
przepisach prawa.

z

z

l)
7.

lub

i

z

i

Ramowy wz6r oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalqcznik Nr 1 do
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.'
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizaQi zadania
wykonania tego zadania
publicznego otaz wzoru sprawozdania
(Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25) i jest dostqpny bezpo6rednio w Wydziale

z

Rozwoju Gminy i Miasta czerwionka
stronie www. PozYtek. gov. Pl.

-

Leszczyny lub drogq elektronicznq na

nale2y dolqczyc wszystkie wymagane zalqcznlki, kt6re powinny by6
ponumerowane i wymienione w koricowej tre5ci oferty'

8. Do oferty

g.

powinny
Podmioty, kt6re sktadajq oferty w konkursie na wiqcej niz jedno zadanie
dokument6w
kompletem
zlo2yb kazdq ofertq w-oorgu;ej kopercie, z odrgbnym
i zalqcznik6w.

10. szczeg6towe warunki realizacji oraz rozliczenia zadania zostanq okreslone
w umowie o wykonanie zadania publicznego.

11'ofertqkonkursowqnarealizacjgobjqtychkonkursemzadahnale2yzlozye.,
e w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania,
'l 1 grudnia
. w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia pub|icznych
2014 r.. z adnotacjq ,,otwarty Konkurs ofert na realizacjq zadari
w obszarze pomocy spoleiznej w 2015 roku" Oferty zlozone po dniu
1'l grudnia 2014 roku nie bqdq rozpatrywane,
. w kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny' przy

o

ul. Parkowej nr 9.

oferta podlega wpisaniu do dziennika korespondencyjnego' prowadzonego
w Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
l2.Dopuszcza
o.i dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. wezwanie takie mo2e
"a tak2e telefonicznie.
nastqpic
13.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert. Burmistrz Gminy
Leszczyny powola Komisjq Konkursowq'
Czenirrionka

i Miasta

-

'll,Przyrozpatrywaniuofertkomisjauwzglgdnialabqdzietylkotakiewydatki,kt6re
g*Zruniujq irawidtowq realizacig zadania, a przyznana dotacja musi zosta6
i,vJ""" ,i"'*voatki zwiqzane z piiedmiotem realizowanego zadania'
l5.Rozstrzygniqciekonkursunastqpidodnia23grudnia2014roku..'lnformacja
Publicznej
o wynit<ain konkursu zoitanie opublikowana w Biuletynie lnformacji
Urzidu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za(adka"
pl/informacje- rjz"du/dota";e-na-'"d-"lii
ntp,i***. oip .i"rwiont<a-teszczvnv
-ogloszer,r -,-rredr'Gminy
-1*]l:t-1"^lt'lul.
i'Mlasta w Czerwionce-Leszczynach'
i,i i"51;y
Spotecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz na
F"rko*a g i OiroOfa eomocy'fvliasta
Czerwionka
stronie internetowej Gminy i
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach'

16.

-

Leszczyny i OSrodka Pomocy

Komisja opiniuje oferty zloZone w konkursie, w oparciu
merytoryczne:

o nastepujqce

kryteria

a) zasadno66 wplywajqca na wartosd mefiorycznq oferty, trafno66

oferty,
mo2liwoS6 realizacji zadania publicznego przez podmiot sktadajqcy ofertq: w
jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na realnq potrzebq
mieszkaric6w Czerwionki-Leszczyn. (0 - 8 pkt.),
b) poprawno66 jako56 planowanych dzialari projektowych: czy planowane
celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
dziatania sq zgodne
i uzasadnieniem potrzeby realizacii projektu, a tak2e czy maiq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie. (0 - 8 pkt.),
c) skutecznosA dzialari, proponowana jako66 wrykonania zadania i kwalifikacje
os6b, przy udziale kt6rych podmioty uprawnione bqdq realizowa6 zadanie
publiczne: czy planowane rezultaty sq moZliwe do osiqgniqcia w ramach
realizaqi projektu. (0 - I Pkt.),
d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenvci posiadajq doswiadczenie
realizacji zadarl publicznych lub innych projeklow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi lokalowymi do wla6ciwej
realizacji zadania? Czy w projekcie jest przewid ziana praca wolontariuszy.
(0 - 12 pkt.).
17. Kyteria oceny czqSci finansowej:
a) adekwatno66 i sp6jno56 finans6w i dzialafi czy proponowane wydatki odpowiadajq
pioponowanym dziataniom, czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania
(0 - a pkt.)'
publicznego odnosi sig do zakresu rzeczowego
b) racjonalnoso naktad6w finansowych i poprawnoSi bud2etu: czy naklady finansowe
zostaly zaplanowane poprawnie. (0 - 7 pkt.),
c) do$wiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze 6rodk6w zewnqtrznych:
czy organizacja pozarzqdowa wczesniejszej realizowala zadania publiczne lub projekty
spoleczne finansowane z dotacji. (0 - 5 pkt.).

i

z

w

i

zadania.

18. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wynosi 52'
19. z posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protok6l, zawierajqcy rekomendacjg
oferty oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protok6l ten
dla wygrywajqcej
zostanie nastqphie przekazany Burmistrzowi Gminy Miasta Czeruionka Leszczyny, celem podjqcia decyzji o przyznaniu dotacji.

i

20. Burmistrz Gminy i Miasta czerwionka - Leszczyny podejmuje ostatecznq decyzjq
o przyznaniu dotacji na powierzenie realizacji zadari publicznych. od decyzji
Burmistrza nie przystuguje odwolanie

dotacja nie moze by6 wykorzystana na:
1) przedsigwziqbia, kt6re sq dofinansowane bud2etu Miasta iGminy
ize'n,ionka - Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w

21. Ptzyznana

z

szczeg6lnYch,
2) sfininsowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizaqq
zadania poza terminem umowy o udzielenie dotacji,
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3) remonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomoSci,
5) rezervvy na pokrycie przysztych strat lub zobowiqzah,
6) dziatainoS6 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 pozytku
publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom lizycznym lub prawnym,
9) dzialalno56 politycznq,
10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres
realizaqi zleconego zadania,
11) nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowei lub finansowej dla os6b
zajmujqcych siq realizacjq zadania,
tZ) pddaiek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z p'wa do odliczenia
podatku od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej po?yczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto5ciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,
15) wynajem lub dzier2awg obiekt6w wlasnych Gminy jej jednostek

i

organizacyjnych,
tOJ Xoszty'p6t<ryte pzez inne podmioty (zakazlzw. podw6jnego finansowania)'

22. Warunkiem przekazania przyznanq dotacji jest zawarcie stosownej

umowy
po
zawarciu
dopiero
dotacji (nalezy pamigtad, 2e wydatki mogq by6 dokonywane
,rorry i musiq zostie zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

23. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
regulor,ia6 bqdzie umowa zawafta pomiqdzy Gminq i Miastem CzerwionkaLeszczyny, a podmiotem wylonionym w konkursie.

24. W

przypadku rezygnacji podmiotu

lub odmowy

podpisania

'To'ny'
zarezerwowane Srodki mogq by6 pzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu
lub na realizacjq zadania w innej formie.

25. wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyska6 w Urzqdzie Gminy
i Miasta czerwionka -Leszczyny
1e1.324312251

- wydzial

Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7,

.

26. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony
w art. 15 2h i 2 j ustawY.

27. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji'

-7-

w formie
28. W 2014 roku Gmina i Miasto czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjg
wspierania nastgpujqce zadania publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
Oi w iafresie kulturyi sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury firycznej'
ef w zakresie pollocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oiaz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b'
O iixi".i" dzialalnoSci'wspomagajqcej rozw6j gospodarczy' w tym rozw6j
przedsiqbiorczoSci,
zakiesie ekoiogii ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.

il

S);

i

Narealizacjgtychzadarizbud2etuGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny

zl'
w 2014 roku piekazano og6lnq kwotq dotacji w wysokoSci: 105 800'00

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

Umlf!
CzeIwio

\(

M*
-8-

Leszczyny

Czenryionka-Leszczyny, dnia:

F
wz6r

Nr I

pieczQd organizacji

oSwnoczENlE
DOTYCZACE KORZYSTANIA Z PRAWA
DO ODLICZENIA PODATKU OD TOWAROW I USI.UG
Z TYTUI.U DOKONANYCH ZAKUP6W

2e realizui

nazwa Projsktu

bqdziemy/nie bqdziemy* mogli skorzysta6
dokonanych zakuPow

z ptawa do odliczenia podatku od towar6w i ustug z tytutu

podpis/Cy) i pi6cze6/tcie) osoby/C6b) upowaznion6y'(-ych) do reprezentowania organizacji

*niepotrzebne skreSli6

Czerwionka-LeszczynY, Onia:

F
wz6r Nr 2

pieczeO organizacji

oSwlnoczENlE
DOTYCZACE POSTEPOWANIA SADOWEGO
LUB INNEGO POSTEPOWANIA ZMTERZAJACEGO DO ZABEZPIECZENIA,
USTALENIA, ZASADZENIA LUB WYEGZEKWOWANIA
NALEZNOSCT PtENtE2ruvbn LUB SwnoCzENlA NIEPIENIEZNEGO
o WARTOSC| nnoGAcEJ WPLYNAC NA MOZLIWOSC
PRAWIDLOWEGO I TERMINOWEGO WYWIAZANIA SIE PODMIOTU
z zOBOwtAzAN WYNI KAJACYCH zE ZLOZONEJ OFERTY
IZ PODPISANEJ UMOWY DOTACJI
(w PRZYPADKU PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA).

nazwa organizacji

nie toczy sig postqpowanie sqdowe lub inne postqpowanie zmierzaiqce do zabezpieczenia,

ustalenia, zasqdzenii lub wyegzekwowania naleZnoSci pieniqznych lub Swiadczenia niepieniqZnego
warto5ci mogqcej wplynq6 na mozliwo6c prawidlowego terminowego ranTwiqzania sie
zobowiqzafi wynikajqcych ze zloZonej oferty z podpisanej umowy dotacji
ww. podmiotu

o

z

i

i

(w przypadku przyznania dof inansowania)'

podpis/ty) i pi€czqe/Ccie) osoby({b) upowa2nion€y'('ych) do reprezsntoffinia organizacji

4

wz6r

m3

pi6czqd organizacii

OSWNOCZENIE
DOTYCZACE POSTEPOWANIA LIKWTDACYJNEGO, UPADT-OSCIOWEGO,
NAeRAWCZEGO LUB TEZ INNEGO POSTEPOWANIA zwtAzANEGO
Z USTANTEM ISTNIENIA PODMIOTU, ZAGROZENIEM
LUB ZATSTNIENIEM JEGO NIEWYPLACALNOSCI

nazwa organizacji

nie toczy siq postqpowanie likwidacyjne, upadto6ciowe, naprawcze lub te2 inne postqpowanie
zwiqzane z ustaniem istnienia ww. podmiotu, zagroZeniem lub zaistnieniem jego niewyptacalno6ci'

podpis/Cy) i pieczQc/Ccie) osoby/C6b) upowa2nionsy'Cych) do reprszentomnia organizacji

A

Czerwionka-Leszczyny, dnia:

wz6r Nr 4

pisczeO organizacji

oSwraoczENrE
o zApozNANtu stE z TRESCn OGLOSZENTA O OTWARTYM KONKURSIE
OFERT
Oswiadczam/(-y), 2e zapoznatem/(-li5my) sig z treSciq ogtoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia
20 stycznia2014 r. dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w, o ktorych mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. 22010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w obszarze:

nazwa obszaru

podpis/Gy) i piecze6/Gcie) osoby(-6b) upowa2nioney'(-ych) do reprsz€ntowania organizacji

Czerwionka-LeszczYnY, dnia:

wz6r Nr

5

pieczeC organizacii

oSwlaoczENlE
BRAKU WYMAGALNYCH ZOBOWIAZAN FINANSOWYCH
IJEGO
NA RZECZ MIASTA I GMINY CZERWIONKA'LESZCZYNY
Z
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ O NIE ZALEGANIU
OPLACANIEM NALEZNOSCI
z rYTUt-U ZOBOWIAZAN PODATKOWYCH
I SKLADEK NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

o

nazwa organizacji

na rzecz Gminy i Miasta cz:-Y:*j:-?t"j:71'
nie posiada wymagalnych zobowiEzari finansowych
zatesai optacaniem nale2nosci zobowiqzan podatkowvch

ij:ffiil;J,'J,l';#ffi;rj;;;n Jini"
i sktadek na ubezpieczenia spoteczne'

raprozentowania organizacii
podpis/(-y) i pieczg6/Gcio) osoby/(-6b) upowaznionoy'(-ych) do

A

Czerwionka-Leszczyny, dnia

wz6r Nr 6

plecz9c organlzacJl

OSWIADCZENIE
pozytku
Oswiadczamy, Ze nasze stowarzyszenie nie prowadzi odptatnej dziatalnoSci
publicznego i dziatalno5ci gospo darczejw odniesieniu do tego samego przedmiotu dziatalnoSci.

Podpisy i pieczq0 os6b uprawnionych

A
I

