BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Czerwron*a-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 13/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 14 stycznia 2015 roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadari
publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu
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.),
art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.
22014 r., poz. 1118 z p62n. zm.),
arl. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 885 zp62n. zm.),
art. 25 ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej
(tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 182 z p62n. zm.),
w zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w CzerwionceLeszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Wsp6lpracy Gminy
Miasta Czerwionka-Leszczyny
pozarzqdowymi
z organizacjami
oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnoS6 pozytku publicznego na 2015 rok,

i

zarzqdzam, co nastqp uje

:

sl
I

.

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizaqe
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p62n. zm.), zadania
publicznego w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny realizowanego w obszarze:

,,Zadania

i

w zakresie

pomocy spolecznej,

w tym pomocy rodzinom

osobom w trudnej sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin
ios6b: organizacja przedsiqwziq6 majqcych na celu zapewnienie schronienia,
posilku i niezbgdnego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy."

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Tre56 niniejszego Zazqdzenia nale2y zamieScid

w

Biuletynie lnformacji

Publicznej, na stronie internetowej Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, na
tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny i O6rodka
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s3
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gminy
i Miasta.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURNIISTRZ
GMINY I MIASTA

Zalqcznik
Do Zarzqdzenia
Nr'13/15
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 14 stycznia 2015 roku

Czerwronka-LeszczYnY

OGTOSZENIE

O

KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2015 roku

W zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizaqami pozazqdowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c po2ytku publicznego na 2015 rok
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny

oglasza OTWARry KONKURS OFERT dla organizacji pozazqdovtych i innych
podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednotity Dz. U. z 2Q14 r., nr 1118 z p62n. zm.) na realizacjg
zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania
z bud2etu Gminy i Miasta w obszarze:
,,Zadania w zakresie pomocy spotecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnei
os6b: organizacia
sytuacji Zyciowej oraz Wrownwania szans tych rodzin
przedsiev'rzieC majqcych na celu zapewnienie schronienia, positku niezbqdnego
ubrania dla osob bezdomnych z terenu gminy."

i

i

w tym:

ZADANIE NR 1- Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wy2ywieniem dla
bezdomnych mgzczyzn - w tym os6b niepelnosprawnych ruchowo - z terenu Gminy
i Miasta Czerwionka Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi
zosta6 zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiqca wynosi 25, z mo2liwoSciq
okresie zimowym: od
os6b
zwiqkszenia tego zapotrzebowania
1.03.2015 roku do 31 .03.2015 roku i od 1 10.2015 roku do 31 .12.2015 roku.
Termin realizacji zadania od 01.03.2015 r. do 31.12.2015 r.

-

do 35

w

ZADANIE NR 2 - Zapewnienie calodobowego schronienia wtaz z wy2ywaniem dla
dzieemi z terenu Gminy i Miasta
bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet
Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi zostad
Czerwionka
zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiqca wynosi 3.

z

-

Termin realizacji zadai od 01.03.2015
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r.

do31.12.2015

r.

1. Na

przedstawione do realizacji zadania proponuje sig przeznaczy6
dotacji 5rodki publiczne w wysokoSci 170 000,00 zl., w tym:
na zadania Nr 1 - 165 000,00 zl.
na zadania Nr 2
5 000,00 zl.

o
o

2.

w

formie

-

ZALOZENIAOGoLNE KONKURSU:

)

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we wszystkie
dni kalendarzowe miesiqca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu bedqcym w wylqcznej
i swobodnej dyspozycji oferenta, bezdomnym mezczyznom, bezdomnym kobietom oraz
dzieemi, znajdujqcym sig 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 Czenvionce Leszczynach. Osoby bezdomne
skierowane przez O6rodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce Leszczynach sq
klientami Oi;rodka. Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujqcym sig na
terenie wojew6dztwa Slqskiego, polo2onym w takiej odlegloSci, 2e dojazd z Osrodka
kt6rym bgdzie
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 mieszkahcowi
plac6wki:
- calodobowego dostgpu do lokalu, w kt6rym bqdzie realizowane zadanie,
- oddzielnego l62kawraz z po5cielq,
- wydzielonego miejsca w szafie, krzesla oraz miejsca przy stole
- codziennego wyzywienia: 3 posilki dziennie - Sniadanie, obiad w postaci
cieplego posilku oraz kolacja; w przypadku dzieci wyzywienie odpowiednie do
wieku dziecka
- warunk6w sanitarnych umoZliwiajqcych utrzymanie higieny osobistej, w tym
zapewnienie Srodk6w czystoSci w postaci: cieplej wody, mydla, szamponu,
pasty do zgb6w, Srodk6w higieny osobistej, proszku do prania, itp.'
- bielizny osobistej oraz odzie?y i obuwia stosownie do pory roku,
- zaopatrzenia w leki, kt6re znajdujq siq w standardowym wyposa2eniu apteczki
oferenta,
- pomieszczenia Swietlicy umo2liwiajqcego spedzenie czasu wolnego.
b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelniad plac6wka:

- plac6wka musi spelnia6 wymogi sanitarne i przeciwpo2arowe przewidziane
w powszechnie obowiqzujqcych przepisach,
plac6wka musi by6 przystosowana do prawidlowego funkcjonowania os6b
n iepelnosprawnych ruchowo.

-

c) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

-

w

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

wykonawca
plac6wki,

-

wykonawca zobowiqzuje

sig w

razie potrzeby

do

transportu

mieszkafica plac6wki do najbli2szej plac6wki zdrowia.

Zlecenie realizacji wlw zadafi publicznych bgdzie mialo formq wspierania
wykonania tych zadafi wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie. Wymaga
to wniesienie przez organizacjq nie mniej ni2 10o/o wkladu wlasnego w calkowitym
koszcie realizacji zadania, ptzy czym co najmniej polowq w postaci finansowej.
4. Dotacje mogE otrzymad organizacje pozarzqdowe,

kt6re nie majE zaleglo6ci

finansowych wobec Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.

Organizacje pozarzqdowe, kt6re otrzymaly dotacje w latach ubieglych, ponownie
mogq otrzyma6 dotacje, jeZeli prawidiowo rozliczyly wczeSniejsze dotacje
i uzyskaly zaakceptowanie sprawozdania kohcowego.
6. Oferta konkursowa powinna zawierai:

1) szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji,
2) term in i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacje przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
4) informacjq o wcze5niejszej dzialalno6ci podmiotu skladajqcego ofertq
w zakresie, kt6rego dotyczy zadanie,
5) informacjg o posiadanych zasobach rzeczowych, kadrowych I lokalowych
gwarantujqcych wlaSciwe wykonanie zadania,
6) informacjq o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym
(wolontariat) i rzeczowym),
7) deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
nie prowadzeniu odplatnej dzialalno6ci po2ytku
8) oSwiadczenie
publicznego i dzialalnoSci gospodarczej w odniesieniu do tego samego
przedmiotu dzialalno6ci - wz6r Nr 6.

o

Ponadto do oferty nale2y dolqczyC nastqpujqce dokumenty:
a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wyciqg z ewidencji lub inny
dokument potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego ofertq
oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w przypadku reprezentacji
innej ni2 okre5lono w odpisie, wyciqgu lub innym dokumencie, r6wnie2
aktualne, prawidlowo podpisane pelnomocnictwo). Odpis musi byi zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego , kiedy
zostal wydany,
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b) wydruk z prowadzonego Wzez Wojewodg Slqskiego rejestru plac6wek
zapewniajqcych miejsca noclegowe, z zaznaczeniem miejsca na li6cie.
przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w
c)
skladajqcych ofertq niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub
innego wla6ciwego rejestru - dokument potwierdzajqcy upowa2nienie do
dzialania w imieniu oferenta C6w).
d) obowiqzujqcy statut uwierzytelniony ptzez otgan rejestrowy,
e) informacjq, czy oferenUoferenci przewidujq realizowal, zadanie publiczne
w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 i 7 Ustawy z dn.24 kwietnia 2003
roku o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (oferta wsp6lna),
dwa uprawnione podmioty (lub wiqcej) mog4 zlo2yt ofertg wsp6lnq.
Umowa zawatla miqdzy dwoma lub wiqcej podmiotami uprawnionymi,
okreSla zakres ich Swiadczeh skladajqcych sig na realizacjg danego
zadania publicznego i wskazuje:
jakie dzialania
ramach realizacji zadania publicznego bqdq
wykonywa6 poszczeg6lne podmioty uprawnione,
spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji
publicznej,
g) oSwiadczenie dotyczqce korzystania z ptawa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w - wz6r Nr 1,
innego
h) o6wiadczenie dotyczqce postgpowania sqdowego
postqpowania zmierzajqcego do zabezpiecze n ia, ustalenia, zasqdzenia

w

f)

.
.

w

lub

lub

wyegzekwowania naleznoSci pienigZnych

lub

Swiadczenia
niepienig2nego o wartoSci mogqcej wptynq6 na mo2liwoS6 prawidtowego
i terminowego wywiqzania sig podmiotu z zobowiEzah wynikajqcych ze

zlo|onq oferty i z podpisanej umowy dotacji (w przypadku pzyznania

i)
j)
k)

l)
7.

dofinansowania) - wz6r Nr 2,
o6wiadczenie dotyczqce postgpowania likwidacyjnego, upadlo6ciowego,
naprawczego, czy teZ innego postqp owania zwiqzanego z ustaniem
istnienia podmiotu, zagtoleniem lub zaistnieniem niewyplacalno6ci
wz6r Nr 3,
o6wiadczenie o zapoznaniu siq z treSciq ogloszenia o otwartym konkursie
ofert - wz6r Nr 4,
oSwiadczenie o braku wymagalnych zobowiqzafi finansowych na rzecz
jego jednostek organizacyjnych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
oraz nie zaleganiu z oplacaniem nale2noSci z tytulu zobowiqzai
podatkowych i skladek na ubezpieczenia spoleczne - wz6r Nr 5'
kserokopia dokumentu potwierdzajqcego spelnienie wymog6w sanitarnych
przeciwpoZarowych przewidzianych w powszechnie obowiqzujqcych
przepisach prawa.

i

i

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

z

Rozwoju Gminy i Miasta Czenarionka
stronie www. pozytek. gov.pl.

-

Leszczyny lub drogq elektronicznq na

8. Do oferty

nale2y dolqczy6 wszystkie vr'ymagane zalqczniki, kt6re powinny by6
ponumerowane i wymienione w kohcowej treSci oferty.

9.

Podmioty, kt6re sktadajq oferty w konkursie na wigcej ni2 jedno zadanie powinny
zlo2y(, ka2dq ofertq w odrqbnej kopercie, z odrqbnym kompletem dokument6w
izalqcznik6w.

10.

Szczeg6lowe warunki realizacji oraz rozliczenia zadania zostanq okreSlone
w umowie o wykonanie zadania publicznego.

11. Ofertq konkursowq na realizacjg objgtych konkursem zadafi nale2y zlo2y6:
w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania,
w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego
2015 r.. z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizaqg zadai publicznych
w obszarze pomocy spolecznej w 2015 roku". Oferty zlo2one po dniu
04 lutego 2015 roku nie bqdq rozpatrywane,
w Kancelarii Urzqdu Gminy Miasta Czerwionka Leszczyny, przy
ul. Parkowej nr 9.
oferta podlega wpisaniu do dziennika korespondencyjnego, prowadzonego
w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

o
r
.
o

i

-

l2.Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie takie moze
nastqpii tak2e telefonicznie.
13. Do

p

rzep row adzania Otwartego Konkursu

Czerwionka

-

Ofert Burmistrz Gminy

i Miasta

Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

14.Przy rozpatrywaniu ofert komisja uwzglgdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re
gwarantujq prawidlowq realizacjg zadania, a ptzyznana dotacja musi zostai
wydana na wydatki zwi4zane z przedmiotem realizowanego zadania.

l5.Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 16 lutego 2015 roku. lnformacja
o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej
Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny zakladka'.
http:/iwww.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na zadanialcubliczne. html

tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach,
ul.Parkowa 9 i Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach otaz na

na

i

stronie internetowej Gminy Miasta Czerwionka
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

-

Leszczyny i O6rodka Pomocy

l6.Komisja opiniuje o'ferly zlo2one w konkursie, w oparciu o nastqpujqce kryteria
merytoryczne:

a) zasadnoSC wpiywajqca na wartoS6 merytorycznE oferty, kafno56

oferty,

mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez podmiot skladajqcy ofertq:
w jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na realnq
potzebQ mieszkafic6w Czerwionki-Leszczyn. (0 - 8 pkt.),
b) poprawnoS6 i jakoS6 planowanych dzialafi projektowych: czy planowane
dzialania sq zgodne
celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
potrzeby
i uzasadnieniem
realizacji projektu, a lak2e czy malq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie. (0 - 8 pkt.),
c) skutecznoSe dzialari, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje
os6b, przy udziale kt6rych podmioty uprawnione bqdq realizowae zadanie
publiczne: czy planowane rezultaty sq mo2liwe do osiqgnigcla w ramach
realizacji projektu. (0 - 8 pkt.),
d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadari publicznych lub innych projekl6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi lokalowymi do wlaSciwej
realizacji zadania? Czy w projekcie jest p rzewid ziana praca wolontariuszy.
(0 - 12 pkt.).
17 . Kryleria oceny czqSci finansowej:
a) adekwatnoS6 sp6jnoS6 finans6w dzialafi czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosi siq do zakresu rzeczowego zadania. (0 - 4

z

i

i

pkt.),

i

i

racjonalnoSd naklad6w finansowych poprawnoSd bud2etu: czy naklady
finansowe zostaly zaplanowane poprawnie. (0 - 7 pkt.),
c) doSwiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewngtrznych: czy organizaqa pozarzqdowa wcze6niejszej realizowala zadania
publiczne lub projekty spoleczne finansowane z dotacji. (0 - 5 pkt.).

b)

18.

Maksymalna iloS6 punkt6w oceny meryto rycznei i finansowej wynosi 52.
Szczeg6lowe karty ocen oferty formalnej i merytoryczno-finansowej stanowiq
odpowiednio wz6r Nr 7 i Nr 8.

19.2 posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protok6l, zawierajqcy rekomendacjq
dla wyg ryrvajqcej oferty oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protok6l ten
zostanie nastgpnie przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, celem podjgcia decyzji o przyznaniu dotacji.
20. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny podejmuje ostatecznq decyzjq

o przyznaniu dotacji na powlerzenie realizaqi zadari publicznych. Od decyzji
Burmistrza nie przysluguje odwolanie

21

.Przyznana dotacja nie mo2e byi wykorzystana na:

przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z budletu Miasta i Gminy
Czerwionka - Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w

1)

szczeg6lnych,

2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacjg
zadania poza terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remonty pomieszczefi i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomoSci,
5) rezenary na pokrycie przysztych strat lub zobowiqzafi,
6) dzialalnoS6 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 pozytku
publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzari',
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) dzialalno56 politycznq,
1O)pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, vuykraczajqce poza zakres
realizacji zleconego zadania,
11) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowei lub finansowej dla os6b
zajmujqcych sig realizacjq zadania,
12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z ptawa do odliczenia
podatku od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej po?yczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto6ciowych oraz koszty obslugi zadluzenia,
15) wynajem lub dzierZawg obiekt6w wlasnych Gminy jej jednostek

i

organizacyjnych,
16) koszty pokMe przez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania).
22.

Warunkiem przekazania przyznanei dotacji jest zawarcie stosownej umowy
dotacji (nale2y pamiqta6, 2e wydatki mogq byi dokonywane dopiero po zawarciu
umowy i muszq zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

23. Szczeg6lowe

i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania

regulowa6 bgdzie umowa zawafta pomiqdzy Gminq
Leszczyny z podmiotem wylonionym w konkursie.

i

Miastem Czerwionka-

24.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania

umowy,
zarezeMowane Srodki mogq by6 pzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu
lub na realizacjq zadania w innej formie.

25. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w Urzqdzie Gminy
i Miasta czerwionka -Leszczyny
lel. 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

. ZloZenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

-7-

28. W 2014 roku Gmina i Miasto Czeruvionka-Leszczyny zlecila realizailg w formie
wspierania nastqpujqce zadania publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludno5ci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury tizycznej,
e) w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
f) w zakresie dzialalno6ci wspomagajqcej rozw6j gospod arczy, w tym rozw6j
przedsiqbiorczoSci,

g)

w

zakresie ekologii

i

ochrony zwierzqt oraz ochrony

dziedzictwa

przyrodniczego.

Na realizacjg tych zadafi z bud2etu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny
w 2014 roku przekazano og6lnq kwotg dotacji w wysokoSci: 105 800,00 zl.
29. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.

rv/
Uric"'r,.

,re
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wz6r Nr I

oSwrADczENrE
DOTYCZACE KORZYSTANTA Z PRAWA
DO ODLICZENIA PODATKU OD TOWAR6W I USTUG
Z TYTUTU DOKONANYCH ZAKUP6W

na2k PlDj.ld!

bqdziemy/nie bgdziemy- mogli skoaysta6 z prawa do odliczenia podatku od towar6w i ustug z tytutu
dokonanych zakup6w.

podpis(-y) i pi€czQa/Gcie) osoby/(-do) upoM2nion6i4-rcn) do €Pr€zonlokni, o,lad2aql

*niepotrzebne skresli6

ira

I

,h

\{*'r,"

Czeruionka-Leszczyny, Oni",

E
wz6r Nr 2

OSwlADCzENIE
DOTYCZACE POSTEPOWANTA SADOWEGO
LU B I N N EGO POSTE POWAN tA ZM I E RZAJACEGO DO ZABEZPT ECZEN tA,
USTALENIA, ZASADZENIA LUB WYEGZEKWOWANIA
NALEZNoSCT prENrEZNycH LUB Swnoczerun NrEprENrE2rueco
o WARTOSCT MOGACEJ WpryNAC NA MOZLTWOSC
PRAWTTXOWEGO r TERMTNOWEGO WYWTAZANTA SrE PODMTOTU

zzoBow|t\zt t{ vwtrtIxLl4cYcH zE ztozoNEJ oFERTY
(w

I Z PODPISANEJ UMOWY DOTACJ!
PRZYPADKU PRZYZNANTA DOFTNANSOWANIA).

nffi

oryaniz.di

nie toczy sig postQpowanie sqdowe lub inne postepowanie zmierzaiqce do

zabezpieczenia,
ustalenia, zasqdzenia lub wyegzekwowania naleznosci pieniq2nych lub Swiadczenia niepieniQznego
wartosci mogqcej wpNynq6 na mo2liwo56 prawidlowego terminowego wywiqzania siq
ww. podmiotu z zobowiqza(t wynikaj4cych ze zlozone! olerty z podpisanej umowy dotacii
(w paypadku przyznania dof inansowania).

i

o

podpiJCy) i pid9c4-d6)

\tbfiq,r,

)z^

@by{{b)

i

upom:nion6/Cych) do |€9€u6.towsnia oqanrza.ir

wz6r nr 3

pieQc organiacji

oSwraoczENrE
DOTYCZACE POSTEPOWANTA LTKWTDACYJNEGO, UPADLOSCTOWeCO,
NAPRAWCZEGO LUB TEz TNNEGO POSTEPOWANTA ZINL^ZANEGO
Z USTANIEM ISTNIENIA PODMIOTU, ZAGROzENIEM
LUB ZAISTNIENIEM JEGO NIEWYPLACALNOSCI

nazm organizacji

nie toczy siq postqpowanie likwidacyjne, upadto6ciowe, naprawcze lub te2 inne postgpowanie
zwiqzane z ustaniem istnienia ww. podmiotu, zagro2eniem lub zaistnieniem jego niewyptacalnoSci.

podpiycy) i pi€czeUccio) osoby(-6b) upowa2nioney'(-ych) do rsprezontomnia organizacji

r

\[*

Wz6r Nr 4

o

OSWIADCZENIE
zAPozNANlu slE z TRESCTA OGLOSZENTA O OTWARTYM KONKURSTE
OFERT

O6wiadczami(-y), 2e zapoznalem/ (-li6rmy) siq z tre6ciq ogloszenia o otwartym konkursie ofert z dnia
20 stycznia 2014 r. dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. 22014 t. poz. 11182po2n. zm.) w obszarze:

nazwa obszaru

podpis/Cy) i pieczedccie) osoby/(-6b) upowaznionej/Cych) do reprezentowania organizacji

MI

F*

/?"/^

czeruionka-Leszczyny, dnia:

l------l
wz6r Nr 5

oSwrADczENrE

o

BRAKU WYMAGALNYCH ZOBOWTAZAN FTNANSOWYCH
NA RZECZ MIASTA IGMINY CZERWIONKA.LESZCZYNY IJEGO
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ O NIE ZALEGANIU Z
OPTACANIEM NALEzNOSCI
z TYTULU ZOBOWTAZAT(| pOOITTOWYCH
! SKTADEK NA UBEZPIECZENIA SPOTECZNE

nie posiada wymagalnych zobowiqzaf linansowych na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
i jego jednostek organizacy,nych ani nie zalega z optacaniem nale2no6ci zobowiqzafi podatkowych
i sktadek na ubezpieczenia spoteczne.

podpid{-y) i pi€cz?U({r6) Goby/C6b) upowa2nionol(-y{rr) do Bpr.z.nlomnia oqadz.ci

v,,"

Czerwionka-Leszczyny, dnia

wz6r Nr 6

pieczQc organizacji

oSwrADczENrE
Oswiadczamy, 2e nasze stowarzyszenie nie prowadzi odptatnej dziatalno6ci po2Ytku
publicznego i dzia+alnosci gospodarczej w odniesieniu do tego samego pzedmiotu dziaialno6ci.

Podpisy i pieczQa os6b uprawnionych

Bu
Gnri

Czar*:

Wz6r Nr 7

,,Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b: organizacja pnedsigwzig|
na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbgdnego ubrania dla os6b bezdomnych
terenu gminy."
wniosku zdnia (data, numer
Dokument

/ zagadnienie

Dopuszczalne
uzupelnienie

]TAKNIE

I'o

l

;1

1.

Oferta -zgodna ze wzorem Rozp. MP|PS z 15.12.2010

NIE

r.

odpis z odpowiedniego rejestru, vvyciqg z ewidencji

dokument potwierdzajqcy status prawny
ofertq oraz umocowanie osob go reprezentuj
przypadku reprezentacji innej niz okre6lono w odpisie,
lub innym dokumencie, rowniez aktualne,
pelnomocnictwo). Odpis musi byc
aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego
zostal wydany.
Oferta Zal. 1

+

wyja5nienie pkt. 24

+

TAK

2 DNI

TAK

2 DNI

Ogloszenie

wymogu: stosowne dokumenty.

oferly przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem
wyszczegolnione w Zalwiadczeniu lub KRS.

i

Oferta Cz. l, pkt. 9, Ogloszenie - pkt 6 a).
wymogu: wla5ciwe podpisy pod ofertq.

z

prowadzonego przez Wojewodq Slqskiego
zapewniajqcych miejsca noclegowe, z
na liScie.

2 DNI

Ogloszenie-pkt6b).
wymogu: odpowiedni dokument.

ls

pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji

ofertq niZ

wynikajqcy

lub innego wlaSciwego
upowaZnienie do

z

Krajowego
rejestru

dzialania

w

im

I'o^l

2 DNI

TAK

2 DNI

TAK

2 DNI

(-6w)
Oferta Cz. I Ogloszenie - pkt 6 c).
wymogu: pelnomocnictwo.

statut uwierzytel

n io

ny pruez otgan rejestrowy.

Ogloszenie-pkt6d).
wymogu: uwiezytelniony Statut.

, czy oferenUoferenci przewidujq realizowa6
bliczne w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6

(

i 7 (podwykonawcy) Ustawy.
Ofeila Cz. V, pkt. 4 + Oferta

-

strona tytulowa, Ogloszenie - pkt 6

wymogu: odpowiednie zapisy.

TAK

1

I

____l

_.1_

I

2 DNI

Wzor Nr 7

Obszar: ,,Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
$ytuacji 2yciowej oraz wyr6wnwania szans tych rodzin i os6b: organizacja pnedsigwzig1:
majqcych na celu zapewnienie schronienia, posiiku i niezbgdnego ubrania dta os6b bezdomnyih
h terenu gminy.u
wniosku z dnia (data, numer rejestru):..
Dokument

Lp

/ zagadnienie

Spelnia

kryterium

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

TAK

2 DNI

TAK

2 DNI

TAK

2 DNI

TAK

2 DNI

TAK

2 DNI

TAI(NIE

ie dotyczqce postqpowania sqdowego lub

ia zmiezajqcego do

innego

zabezpieczenia, ustalenia,
lub wyegzekwowania naleznoSci pienigznych. lub
na
niepieniqZnego o wartoSci mogqcej
.wplynq6
lzliwoS6 prawidlowego i terminowego wywiqzania siQ
dmiotu z zobowiqzan wynikajqcych ze zlolonej oferty
z podpisanej umowy dotacji (w pzypadku przyznania
ia).
Ogloszenie-pkt6h).
wymogu: o5wiadczenie Wz6r Nr 2.

10. Oswiadczenie dotyczqce postqpowania likwidacyjnego,
upadloSciowego, naprawczego, czy leZ innego postqpowania
gwiqzanego z ustaniem istnienia podmiotu, zagroZeniem lub
[aistnieniem niewyplacal noSci.
Wym6g: Ogloszenie - pkt 6 i).
Sietnienie-wymogu: oSwiadczenie Wz6r Nr

3.

l

11. Oswiadczenie o zapoznaniu sig z treSciq ogloszenia o otwartym
konkursie ofert.

o

braku wymagalnych zobowiqzafi

zecz Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny ijego
jnych oraz nie zaleganiu z oplacaniem

tytulu zobowiqzan podatkowych i skladek
Ogloszenie-pkt6k).
wymogu: o6wiadczenie Wz6r Nr

na

5.

ierokopia dokumentu potwierdzajqcego

i

spelnienie

przeciwpoZarowych przewidzianych
powszechnie obowiqzujqcych przepisach prawa.

/mogow sanitarnych

Ogloszenie-pkt6l).
wymogu: kserokopia odpowiedniego dokumentu.

Oswiadczenie o nie prowadzeniu odplatnej dzialalnoSci po
publicznego i dzialalnoSci gospodarczej w odniesieniu do
samego przedmiotu dzialalnoSci.

- cz. l, pkt. 13, Ogloszenie - pkt 6 - 8).
Spetnienie wymogu: o6wiadczenie Wz6r Nr 6.

Wym6g: Oferta

15.

: mieSci sig w celach statutowych organizacji (w zakresi,
o6ci pozytku publ. organizacji).

Oferta Cz. l, pkt. 12 + OSwiadczenie nr 1 pod ofertq + Cele statutowt
wymogu: stwierdzenie Komisji do protokolu.

_l

Wzor Nr 7

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z poZytku publicznego

-

2015 r.)

Nazwa organizacji :.............
Obszar: ,,Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji 2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i osob: organizacja pnedsigwzigc
majqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbgdnego ubrania dla os6b bezdomnych
17 terenu gminy."
lWptvw wniosku z dnia (data, numer rejestru):..

t''
I

i iI
'L

Ookument/

[-p

zagadnienie

i

Dopuszczalne
uzupelnienie

--lr

z

L-r

i .spelnla
lKrytenuml
lqlE -l

Czas na
uzupe{nienie

ql.s

I

pod wzglqdem wydatk6w
i niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne

16. Wstqpna analiza kosztorysu
kwalifikowanych

z wymogami ogloszenia o konkursie.
pYm6g: Ogloszenie Pkl. 14 i21.
Si*nienie-wymogu: oferta - kosztorys Cz. lV, Tab.

tZ.

1.

l

o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania
zadania (pobierania/niepobierania optat od adresatow zadania).
lOeNaracja

2 DNI

Wym6g: Oferta - oSwiadczenia pkt. 2. Ogloszenie pkt 6 - 7).
ppelnienie wymogu: Oferta oSwiadczenia pod ofertq pkt. 2.

EF"

-

I

19. Braki lub blqdy formalne w ofercie.

dopuSci6 do oceny merytorycznej / odzuci6.

Data oceny formalno-Prawnej:

Podpis czlonk6w Komisji
Konkursowej:

rqt

l'**
c
!

Wz6r Nr 8
Karta
Lp.

ZasadnoSc wptywajqca na wartoS6
merytorycznE oferty, trafnoS6 oferty,
mozliwoS6 realizaqi zadania
publiczneg o ptzez podmiot sktadajqcy

w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebg mieszkanc6w

ofertg:

Czenryionki-Leszczyn.
2.

i iako56 planowanych
dzialafi projektowych: Czy plaPoprawno66

nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, atakle czy mqq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.
3. SkutecznoS6 dzialafi, proponowana

jako56 wykonania zadania i
kwalifikacje os6b, przy udziale

kt6rych podmioty uprawnione bgdq
realizowa6 zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty s:l mo2liwe do

osiqgnigcia
projektu.

w

ramach

Przyznana
punktacja

3

4

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dra kogo
bgdzie realizowane w ramach projektu) - (of. cz. tn, pkt 1
b) proiekt iest zgodnv z celami ogloszonego konkurs. -ost.wstepi p.2
c) szczeg6towo opisano i uzasadniono potrzebg 1or. cz. m, p. 4 realizac|li
projektu, wskazano grupq odbiorc6w - adresat6w zadania @r. cz. ilt, p. s),
wskazano cele projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystgpuje problem,
potrzeba kogo dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki.
Podano 2rodla uzyskania informacji - wnioski z obsenrvacji otoczenia,
dane z OPS itp.)
a) zaplanowane dzialania sa zgodne z celami proiektu. br. cz. tn. o. s)
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i prowadzq do osiqgniecia zamierzonych rezultat6w, @r. cz. ilt, p. B, s i 1rtl,
c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizagi dzialan racjonarny
i dobrze zaplanowany harmonogram dzialari. @r. cz. tn, p. e),
d) zaplanowane dzialania majq szansq by6, zrealizowane w zaplanowanYm czasie (or. cz. ilt, p.8 i g),
udokumentowane kwalifikacje osob realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizacji zadania (listy obecnosci,
dokumentacja) Or. cz. ilt, p. 1o),
b) wykonanie swiadczefi wskazanych w ofercie jest realne w swiefle
udokumentowanych mozliwoSci oferenta @r. cz. tn, p. t0),

0-2pkt

5

-

0-2pkt
0-4pkt

0-2ekt
0-2pkt
0-2pkt
0-2pkt

a)

0-4pkt
0-4pkt

realizacji

4. Zasoby i potencjat oferenta/oferentow:
czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
realizacji zadafi publicznych lub
innych projektow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi i lokalowymi do wlasciwej
realizacji zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy.

w

ia realiz. zadania.
llo56 punkt6w
mo2liwych do
orzvznania

2

1

1.

na 2015 r., - schronienie w formie ws
SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena merytoryczna -

Kryterium

a) oferenuoferenci posiadajq doswiadczenie w

realizaqi zadafr
publicznych lub innych projektow? (rzetelnie realizowali wcze6niejsze
zadania publiczne) pr..r. V p.r)t
b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi pr. v p.l)t
"r.
rzeczowymi pr. cz. v p. zt, i lokalowymi @r. cz. v, p. 2 i of. cz. u, p. z,l do wla6ciwej
realiZaCii zadgnia? pt cz. trl tabeta 1- kotumna e )
cl Czy w projekcie przewidzianajest praca wolontariuszy (1or. cz. tv tabeta 1kolumna 9 i of. cz.

V,

p.

1)

0-4pkt
0-6pkt
0-2pkt
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