
BURMISTRZ
GMINY i MIASTA

(-zerwronka-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 59 /15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia l0 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w ogloszeniu otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari
publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z bud2etu gminy w
2015 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. "l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z p62n. zm.), art.1l 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.22014t., poz. 1118 z p62n. zm.), art.221 usl. '1 ustawy zdnia 27
sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 t., poz. 885 z p62n. zm.), w
zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7
listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i
Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno56 po2ytku publicznego na 2015 rok,

zarzqdzam, co nastg puje :

s1

1 . Wprowadzam zmiany w ogloszeniu otwartego konkursu ofert na realizacjq przez
organizacje pozazqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku 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 Czeruvionka-Leszczyny realizowanego w obszarze:

"Zadania w zakresie dzialalno5ci na tzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w pkt 1-32 ustawy".

2. Ogloszenie o konkursie z wprowadzonymi zmianami stanowi Zalqcznik do niniejszego
Zazqdzenia.

s2

Tre$d niniejszego Zarzqdzenia nalezy zamie6ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na
stronie intemetowej i na tablicy ogbszeh Urzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka - Leszczyny.

s3

Wykonanie Zatzqdzenia powiezam Naczelnikowi \A/ydzialu Rozwoju
i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Gminy
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka- I-eszczYnY Zahcznik
do Zazqdzenia Nr 59/15
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 10 lutego 2015 roku

DOTACJE W 2015 ROKUOGTOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

W zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach
z dnia 7 listopada 20'14 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno56 po2ytku publicznego na 2015 rok

Burmistz Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

oglasza OTWARry KONKURS OFERT dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (tekst
jednolig Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p62n. zm.) na rcalizacjg zadania publicznego Gminy
i Miasta Czemionka-Leszczyny w formie wspierania z bud2etu gminy w obszarze:

,Zadania w zakresie dzialalnoi;ci na rzecz oryanizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w

Wmienionych w aft. 3 ust 3, w zakresie okre9lonym w pK 1-32 .'

w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozazqdowych w pomieszczeniach I pietra budynku
przy ul. 34o ltlaja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

Termin realizacji zadania od 16.03.2015 r. do 31.12.20'15 r.

1. Na pzedstawione do realizacji zadanie zaplanowano w bud2ecie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko6ci 1 10 000,00 zl.

ZALO2ENtA OG6ne XONXURSU:

1 ) Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Pzedmiotem zadania jest prowadzenie w budynku nale2qcym do Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszeyny Wzy ul. 3 Maja 19 - I piqtro - Centrum Organizacji
Pozarzqdowych (COP), kt6rego celem jest pobudzanie i rozw6j aktywno6ci spolecznej
mieszkafic6w Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny, zapewnienie wsparcia
merytorycznego oraz dostepu do infrastruktury gminnej organizacjom pozazqdowym
i innym podmiotom prowadzqcym dzialalno56 po2ytku publicznego.

2) Minimalny standard uslug i warunk6w rcalizagi zadania:

a) wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia Centrum Organizacji Pozazqdowych
(COP) zgodnie z niniejszymi wymogami:
- zapewnienie obslugi COP w wymiarze min. 160 godz../miesiqcznie,



- organizacja co najmniej 4 szkoleri w ciqgu roku, w wymiarze Srednio 8 godzin
szkoleniowych, w zakresie tematycznym zdiagnozowanym w5r6d lokalnych
organizacji pozazqdowych,

- zapewnienie stalego doradztwa og6lnego dotyczqcego biezqcej dzialalnoSci
organizacji pozarzqdowych, aktywnosci obywatelskiej, pozyskiwania Srodk6w
finansowanych na dzialania spoleczne, promocji dzialafi itp.; doradztwo powinno
byd Swiadczone pzez osoby majqce do6wiadczenie w pracy w organizacji
pozarzqdowej i Swiadczeniu podobnych uslug,

- zapewnienie stalego wsparcia technicznego, organizacyjnego - np. obsluga
spzqtu dostgpnego w COP,

- zapewnienie co najmniej 36 godzin doradztwa specjalistycznego w skali roku
przez do6wiadczonych specjalist6w w danym zakresie - np. doradztwo
ksiegowe, prawne, z zaktesu ochrony danych osobowych itp.

- prowadzenie dzialai animacyjnych, zachgcajqcych spoleczno56 lokalnq do
wiekszej aktywnoSci i integracji,

- prowadzenie dzialafi integrujqcych organizacje pozazqdowe dziallqce na zecz
mieszka6c6w Czerwionki-Leszczyn,

- aktualizowanie strony intemetowej NGO, zamieszczanie aktualnych i waznych
informacji dla tzeciego sekora i mieszkafic6u

- promocja dzialalno6ci COP,
- prowadzenie dzialafi na zecz podnoszenia kompetencji spobcznych i

zawodowych m+odziezy, airlaszcza w zakresie promocji i prowadzenia
wolontariatu mlodzie2y.

b) dodatkowe wymagania, jakie musi spehia6 wykonawca:
- prowadzenie dokumentacji finansowej oraz merytorycznej, dokumentujEcej
prowadzone dzialania, wskazujqce liczbg korzystajqcych, rejestr organizacji
korzystajqcych ze wsparcia COP,
- prowadzenie harmonogramu kozystania z sal przez inne organizacje
pozarzqdowe,
- prowadzenie promocji Czerwionki-Leszczyn w ramach prowadzonej

dzialalno6ci, wydawanych pzez siebie, w ramach zadania, publikacjach,

materialach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, pop%ez media, jak
r6wnie2 popzez widocznq w miejscu rcalizacii zadania informacje kierowana
do odbiorc6w, o fakcie dofinansowania zadania pzez Gmine i Miasto
Czenrvionka-Leszczyny,

- zakup wyposa2enia niezbgdnego do realizacji zadania,
- spzatanie pomieszczefi I pigtra.

Wybrana w konkursie organizacja zawrze umowe z Zakladem Gospodarki Mieszkaniowej w
Czenrvionce-Leszczynach na uzyczenie pomieszczefi, w kt6rych prowadzona bqdzie dzialalnoS6
coP.

3. Zlecenie realizaqi wlw zadah publicznych bqdzie mialo formq wspierania wykonania tych
zada1 wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie. Wymaga to wniesienia pzez
organizacjg nie mniej ni2 10 o/o wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania,
ptzy czym co najmniej polowe w postaci finansowej.

4. Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zaleglo6ci finansowych
wobec Gminy z tytulu wczesniej udzielonych dotacji.

-2-



5.

6.

Organizacje pozazqdowe, kt6re otrzymaly dotacje w latach ubiegtych, ponownie mogq
otrzyma6 dotacje, je2eli prawidlowo tozliczyty wcze5niejsze dotacje i uzyskaly
zaakceptowanie sprawozdania koncowego.

Oferta konkursowa powinna zawiera6:.

1) szczeg6lowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulacj g przewidywanych koszt6w realizaqi zadania publicznego,

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

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

6) informacjq o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)
i zeczowym),

7) deklaracjq o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) o$wiadczenie o nie prowadzeniu odplatnej dzialalno6ci pozytku publicznego idzialalno6ci

gospodarczej w odniesieniu do tego samego pzedmiotu dzialalno6ci - wz6r Nr 5.

9) Ponadto do oferty nalezy dolqczyd nastgpujqce dokumenty:
a) aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, wyciqg z ewidencji lub inny dokument

potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego oferte oraz umocowanie
os6b go reprezentujqcych (w przypadku reprezentacji innej ni2 okre6lono
w odpisie, wyciqgu lub innym dokumencie, r6wnie2 aKualne, prawidlowo
podpisane pelnomocniclwo). Odpis musi by6 zgodny z aKualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych
ofertE ni2 wynikajecy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego w{a6ciwego
rejestru - dokument potwierdzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta

C6w)
c) obowiqzujqcy statut uwierzytelniony pzez organ rejestrowy,

d) informacjg, czy oferenUoferenci pzewidujq realizowai zadanie publiczne

w trybie, o kt6rym mowa w art. t6 ust. 6 i 7 Ustawy z dn.24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (oferta wsp6lna),

e) dwa uprawnione podmioty (lub wiecej) mogq zlo2y6 oferte wsp6lnQ. Umowa
zawatla miqdzy dwoma lub wiqcej podmiotami uprawnionymi, okre6la zakres ich

Swiadczeri skladajqcych siq na realizacjq danego zadania publicznego
i wskazuje:

- jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywac
poszczeg6lne podmioty uprawnione,

- spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

f) o5wiadczenie dotyczqce postqpowania likwidacyjnego, upadlo5ciowego,
naprawczego czy te2 innego postepowania zv\riqzanego z ustaniem istnienia
podmiotu, zagrozeniem lub zaistnieniem niewyplacalnosci - wz6r Nr 1,

g) oSwiadczenie dotyczqce postepowania sqdowego lub innego postqpowania
zmierzalqego do zabezpieczenia, ustalenia, zasqdzenia lub wyegzekwowania
nale2no6ci pienieznych lub Swiadczenia niepienieznego o wartosci mogqcej
wptynq6 na mo2liwo56 prawidlowego i terminowego wywiqzania sig podmiotu
z zobowiqzafi wynikajecych ze zlozonE oferty i z podpisanej umowy dotacji
(w pzypadku ptzyznania dofinansowania) - wz6r Nr 2,

h) o6wiadczenie o braku wymagalnych zobowiqzah finansowych na rzecz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jego jednostek organizacyjnych oraz nie



7.

zaleganiu z oplacaniem nalezno6ci z tytulu zobowiqzai podatkowych i skladek
na ubezpieczenia spoleczne - wz6r Nr 3,

i) oSwiadczenie o korzystaniu z prawa do odliczenia podatku od towar6w
i uslug z tytulu dokonanych zakup6w - wz6r Nr 4,

Ramowy wz6r oferty realizacji zadania publicznego stanowi Zalqanik Nr 1 do
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia '15 grudnia 2010 r., w sprawie
wzoru oferty i ramowego vrzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 20'l'l roku Nr 6 poz. 25) i jest
dostepny bezpoSrednio w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta Czenivionka - Leszczyny lub
drogq eleKronicznq na stronie www.pozytek.gov.pl.

Do oferty nalezy dolqczy6 wszystkie wymagane zaQczniki.

Oferte konkursowq na realizacjq zadania nalezy zlozye w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3 marca 2015 roku:

w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem naarry zadania, z adnotacjq

,Otwarty Konkurs Ofert na rcalizailQ zadah publicznych w 20 15 roku w zakresie
dzialalno6ci na tzecz organizacji pozarzqdowych' w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta
Czenivionka - Leszczyny, pzy ul. Parkowej nr 9.

10. Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni
roboczych od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie takie mo2e nastqpi6
tak2e telefonicznie.

11.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistz Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny powola Komisjq Konkursowq.

12.Pzy rozpatrywaniu ofert komisja uwzglqdniala bqdzie tylko takie wydatki, kt6re gwarantujq
prawidlowq realizacjQ zadania, a ptzyznana dotacja musi zosta6 wydana na wydatki
zttiqzane z pzedmiotem realizowanego zadania.

1 3. Rozstrzygnigcie konkursu nastqpi do dnia t 0 marca 201 5 roku. lnformacja o wynikach
konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu Gminy i Miasta
Czenrvi o n ka- Leszczy ny zakladka:
http:/ 

^,ww.bip.czenivionkaleszczyny.pl/informacje-uzedu/dotacie-na 
zadania-Publiczne. html

na tablacy ogicszeri Urzqdu Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach, ul. Parkowa I oraz
na stronie internetowej Gminy i Miasta Czenitrionka-Leszczyny.

14. Komisja opiniuje oferty zlozone w konkursie, w oparciu o nastgpujqce kryteria merytoryczne:

a) zasadnosc, trafno66 oferty, mozliwo56 realizacji zadania publicznego pzez podmiot
sktadajqcy ofertg: w jakim stopniu projek pzedstawiony w ofercie odpowiada na realnq
potrzebe mieszkafic6w Czeruvionki-Leszczyn. (0 - 8 pkt.),

b) poprawno66 i jako66 planowanych dzialai projektowych: czy planowane dzialania sq
zgodne z celami projeKu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby
realizacji projektu, a |akae czy majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie.
(0 - I pkt.),

8.

9.



c) skuteczno56 dzialari, proponowana jako6i wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy
udziale k6rych podmioty uprawnione bgdq realizowa6 zadanie publiczne: czy planowane
rezultaty sq mo2liwe do osiegniecia w ramach realizacji projeKu. (0 - 8 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadari publicznych lub innych projeK6w? Czy dysponujq odpowiednimi
zasobami ludzkimi, zeczowymi do wlasciwej realizaqi zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy. (0 - 12 ph.).

15. Kryteria oceny czq6ci finansowej:

a) adekwatno66 i sp6jno56 finans6w i dzialari: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja kosr6w realizacji zadania
publicznego odnosi sig do zakresu zeczowego zadania. (0 - 4 pkt.),

b) racjonalnoS6 naklad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady finansowe
zostaly zaplanowane poprawnie. (0 - 7 pkt.),

c) do6wiadczenie w realizacji projekt6w wspffinansowanych ze Srodk6w zewnQtznych:
c.zy organizaQa pozazqdowa wczeSniejszej realizowala zadania publiczne lub projekty
spoleczne finansowane z dotacji. (0 - 5 pld-)

16. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny me$orycznej ifinansowej wynosi 52. Szczeg6lowe karty
oceny formalnej i merytorycano-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 6 i7 do
niniejszego ogloszenia.

17. Z posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protok6l, zawierajqcy rekomendacjq dla
wygrywajacej oferty oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protok6l ten zostanie
nastgpnie przekazany Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjecia

decyzji o przyznaniu dotacji.

18. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny podejmuje ostatecznq decyzje
o pzyznaniu dotacji na powiezenie rcalizaili zada6 publicznych. Od decyzji Burmistrza
nie pzysfuguje odwolanie.

19. Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:
'1) pzedsiewziecia, kt6re sq dofinansowane z budzetu Gminy i Miasta Czenrionka-

Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

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

3) remonty pomieszczef i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomo5ci,
5) rezenivy na pokrycie przysztych strat lub zobowiqzaf,
6) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialaln056 po2ytku publicznego,

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

9) dzialalno66 politycznq,
1O)pokrycie koszt6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji

zleconego zadania,
11)nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie

realizaqA zadania,
12)podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z prawa 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 obsfugi zadlu2enia,

14)wynajem lub dzier2awq obiekt6w wlasnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
15)koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz tzv. podw6jnego finansowania).

20. Warunkiem przekazania pzyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy
pamigta6, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawatciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

2'1. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowa6
bqdzie umowa zawaia pomiedzy Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a podmiotem
wylonionym w konkursie.

22.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki
mogq by6 ptzeznaeone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innej
formie.

23. Wszelkie informacje dotyczEce konkursu mo2na uzyska6 w Urzgdzie Gminy i Miasta
Czeruionka -Leszczyny - Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7 , lel. 32 43 '12 251 .

24. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w at1. 15 2h i 2 j
ustawy.

25. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

26.W 20'14 roku Gmina i Miasto Czeruionka-Leszczyny zlecila realizacje w formie wspierania
nastgpujqce zadania publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) w zakresie kultury isztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa iochrony ludnoSci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kuhury fizycznej,
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 dzialalno5ci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozwoj

przedsiebiorczoSci,
g) w zakresie ekologii i ochrony alierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizacjg gch zadai z bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny w 2014 roku
pzekazano og6lnq kwotg dotacji w wysoko6ci: 105 800,00 zl.

27. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.

f^y
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wz6r Nr 1

pieczQ6 oeanizacji

OSWIADCZEN!E
DOTYCZACE POSTEPOWANIA Lt KWI DACYJ N EGO, U PADLOSCIOWEGO,

NAPRAWCZEGO LUB TEZ TNNEGO POSTEPOWANTA ZWTAZANEGO
Z USTALANIEM ISTNIENIA PODMIOTU, ZAGROzENIEM

LUB ZAISTNIENIEM JEGO NIEWYPLACALNOSCI

nazwa organl2acjl

nie toczy sie postepowanie likwidacyjne, upadlosciowe, naprawcze lub tez inne postepowanie aMiqzane z
ustaniem istnienia ww. podmiotu, zagro2eniem lub zaistnieniem jego niewyplacalno6ci.

\ /. 
'

r""

OSwiadczam/(-y), 2e wobec:

podpis/Gy) i pieczQc/Ccie) osoby/G6b) upo,va2nioney'Cych) do reprezeniowania organizacji



Onir,

wz6r Nr 2

OSWADGZENIE
DOTYCZACE POSTEPOWANTA SADOWEGO

LU B I N NEGO POSTEPOWAN IA ZM I ERZAJACEGO OO ABEZPIECZENTA,,
USTALENIA, ZASADZENIA LU B WYEGZEKWOWANIA.

NALEZNoSCT prENrEZNycH LUB SwhoczeurA NlEprENlEzNEGo
o WARTOSCT MOGACEJ WPLYNAC NA MOZLWOSC

PRAWI DLOWGO r TERM TNOWEGO WYWTAZAN rA Sr E PODM |OTU
z zoBow| AZAH wYttI xLtAcYcH zE zLozoNEJ oFERTY

IZ PODPISANEJ UMOWY DOTACJI
(w PRZYPADKU PRTZNANrA DOFTNANSOWANTA)

O6wiadczam/(-y), 2e wobec:

nazwa organizacji

nie toczy siq postgpowanie sqdowe lub inne postqpowanie zmierzl4ce do zabezpieczenia, ustalenia,
zasqdzenia lub wyegzekwowania nale2no6ci pienieznych lub Swiadczenia niepienieznego o wartosci
mogAcej wplynq6 na mo2liwo6C prawidlowego i terminowego wywiqzania siq ww. podmiotu z zobowiqzai
wynikajqcych ze zlo2onej oferty i z podpisanej umowy dotacji (w pzypadku ptzyznania dofinansowania).

podpis,/Gy) i pieczQdiCde) osoby/G6b) upo,va2nionej/(-ych) do reprezenlowania organizacji

\l
PI\G,I^



Oni",

wz6r Nr 3

oSwtADczENrE
o BRAKU WYMAGALNYCH ZOBOWTAZA!(I FTNANSOWYCH

NA RZECZ GMINY IMIASTA CZERWIONKA.LESZCZYNY !JEGO
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ O NIE ZALEGANIU

Z OPTACANIEM NALEZNOSCI
z TYTUTU ZOBOWTAZAI PODATKOWYCH

! SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

O6wiadczam/(-y), 2e:

naz$6 organizacjl

nie posiada wymagalnych zobowiqzai finansowych na rzecz Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny ijego
jednostek organizacyjnych ani nie zalega z oplacaniem nale2no5ci zobowiqzah podatkowych i skladek na
ubezpieczenie spoleczne.

podpis/Cy) I pieczgC(-cie) osoby4-6b) r./powa2nioney'Cych) do reprezentowania organizacji

\-.



Oni",

wz6rNr 4

OSWnDGZENIE
DOTYCZACE KORZYSTANTA Z PRAWA

DO ODLICZENIA PODATKU OD TOWAROW I USTUG
Z TYTIJLU DOKONANYCH ZAKU P6W

O6wiadczam/Gy), 2e realizujqc zadanie publiczne pn.:

nazrva projektu

bqdziemy/nie bgdziemy* mogli skozysta6 z ptawa do odliczenia podatku od towar6w i uslug z tytulu
dokonanych zakup6w.

*niepotrzebne skreSlid ,*'A 
u,

I

podpis(-y) i pieczQc/Gcie) osoby/(-6b) upowaznionej/Gych) do reprezentowania organizacji

w*



wz6r Nr 5

OSWIADCZEN!E

O5wiadczamy, 2e nasze stowarzyszenie nie prowadzi odplatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego
i dzialalno6ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego pzedmiotu dzialalno6ci.

Podpisy i pieczgc os6b uprawnionych

\"r
flrrr(^r{



Wz6r Nr 6

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z po2ytku publicznego - 2015 r.)

r; ,,Zadania w zakresie dzialalnoici na nzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6
w aft.3 usf. 3, w zakresie okreSlonym w pkt 1-32 ustawy"

wniosku z dnia (data, numer rejestru):..

Dokument / zagadnienie Spelnia
kryterium
AKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

ry wyciqg z odpou
ent potwierdzdqcy
olaz umocowar

Jku reprezentacji
dokumencie, r6w
rocnictwo). Odpis
nym i prawnym,

r, z ewidencji lub
odmiotu skladajq
reprezentujqcych
ilono w wyciqgu
,rawidlowo podpir
r z aktualnvm sta

:u, z ewldel
podmiotu sl

reprezentr
lSlono w rtt

prawidlowo
ry z aktualr
d tego, k

o rejestru, z e

prawny podml
ib go reprc
ri2 okreSlono
tualne, prawir
,C zgodny z a
e2nie od te(

odpowiedniego rejr
zdqcy status prawr
rcowanie os6b g

rntacji innej ni2 o
r, r6wnie2 aktualnr
)dpis musi byd zg<
,vnvm, niezale2nie

rycl, lg z odpoweonr(
potwierdzajqcy statu
)z umocowanie o

reprezentacji innej
iumencie, r6wnie2 i

rictwo). Odpis musi

TAK 2 DNI

TAK 2 DNIofefi przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem
wpzczeg6lnione w Za6wiadczeniu lub KRS.

Oferta Cz. I, pkt. 9, Ogiloszenie - pkt 6 a).
wymogu: wla6ciwe podpisy pod ofertq.

dotyczqce postepowania sqdowego lub innego]
ia zmiezajqcego do zabezpieczenia, ustalenia,
lub wyegzel<wowania nale2noSci pieniq2nych lu!
niepieniq2nego o wartoSci mogqcej wplynqC na

prawidlowego i terminowego wywiqzania sie
z zobowiqzafi wynikajqcych ze zlo2onej ofer

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

przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji
ofertq ni2 wynikajqcy z Krajowego

lub innego wla6ciwego rejestru
upowa2nienie do dzialania w imi

Ofeda Cz. I Ogloszenie - pkt 6 b.

statut uwierzytel n iony ptzez ot gan rejestrowy.

c4y oferenUoferenci pzewidujq realizowa6
w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 (

) i7 (podwykonawcy) Ustawy.
Oferta Cz. V, pkt. 4 + Oferta - strona tytulowa, Ogloszenie - pkt 6

dotyczqce korzyatania z ptawa do odliczen
od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w.

Ogloszenie-pkt6i).
wymogu: o6wiadczenie Wz6r Nr 4.

podpisanej umowy dotacji (w przypadku przyznania

TAK 2 DNI

Lp

1 3 4 5

't. NIE

2.

3.

4.

TAK 2 DNI

5.

TAK 2 DNI

6.

TAK 2 DNI

7.

TAK 2 DNI

8.



Wz6r Nr 6

Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z po2ytku publicznego - 2015 r.)

''. ,,Zadania w zakresie dziatalno5ci na rzecz organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w
w aft.3 usf. 3, w zakresie okre6lonym w pkt 1-32 ustawy"

wniosku z dnia (data, numer rejestru):..

dotyczqce postqpowania likwidacyjnego,
, naprawczego, czy te2 innego postqpowanial

z ustaniem istnienia podmiotu, zagro2eniem lubl
TAK 2 DNIniewyplacalnoSci.

Ogloszenie-pkt60.
wymogu: oSwiadczenie Wz6r Nr 1.

TAK 2 DN!

Data oceny formalno-prawnej : Podpis czlonk6w Komisji
Konkursowej:

$,*

Dokument / zagadnienie Spelnia ll Dopuszczalne
kryterium I uzupetnienie l, uzupelnienie

wymogu: o5wiadczenie Wz6r Nr 2.

rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ijego j
oraz nie zaleganiu z oplacaniem

tytulu zobowiqzafi podatkowych i skladek na

wymogu: oSwiadczenie Wz6r Nr 4.

o nie prowadzeniu odplatnej dzialalnoSci
i dzialalno6ci gospodarczej w odniesieniu do

Ofetu - cz. I, pkt. 13, Ogloszenie - pkt 6 - 8).

mieSci siq w celach statutowych organizacji (w
po2ytku publ. organi zacji).

Oferta Cz. l, pkt. 12 + O6wiadczenie nr 1 pod ofertq + Cele
wymogu: stwierdzenie Komisji do protokolu.

analiza kosZorysu pod wzglqdem
i niekwalifikowanych - czy koszty sq

wymogam i ogloszenia o konkursie.
ryrn6g: Ogloszenie pkl 14i21.

w),mogu: oferta - kosztorys Cz. lV, Tab. 1.

lub blqdy formalne w ofercie.

: dopuSci6 do oceny merytorycznej / odzuci6.

Lp

1 2 3 4 5

9.

10.

11.

TAK 2 DNI

12.

13.

14.
nne.

15.

16.

Gei

Wi



Wz6r Nr 7

Karta ocen COP w formie wspierania realiz. zadania
Lp. Kryterium SZCZEGOLOVIry OPIS KRYTE RI U M

- ocena merytoryczna -
llo66 punkt6w
mo2liwych do

przyznania

Przyznana
punktacja

1 2 4 5
1. Zasadno66 wptywajqca na wartoS6

merytorycznq oferty, trafno6d oferty,
mozliwo6d realizacji zadanaa
publicznego przez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potzebq mieszkaric6w
Czenruionki-Leszczyn.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo
bgdzie realizowane w ramach proiektu) -tor. cz. tn. pR 1

0-2pkt

b) proiekt iest zgodny z celami ogloszonego konkurs . - ost.wstep i p.2 0-2pkt
c) szczegolowo opisano i uzasadniono potrzebq 1o; cz. ut, p. 4 realizacji
projektu, wskazano grupe odbiorc6w - adresat6w zadania @r. cz. ttt, p.3),
wskazano cele projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystgpuje problem,
potrzeba kogo dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki.
Podano 2r6dh uzyskania informacji.

0-4pkt

2. Poprawno6d i jako56 planowanych
dzialafi projektowych: Czy pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potzeby realizacji
projektu, a takile czy malq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.

a) zaplanowane dzialania se zgodne z celami proiektu. br. cz.lt. p. B) 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i prowadza do oqiAgniecia zamiezonych rezultat6w, @r. e. ut, p. o, s i 1o),

0-2pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizaqi dzialafi - racjonalny
i dobrze zaplanowany harmonoqram dziatafi br. cz tl, p.e.

0-2pkt

d) zaplanowane dzialania majq szanse byl zrealizowane w zaplanowa-
nym czasia bf. cz. ilt, p. I i 9),

0-2pkt

3. SkutecznoS6 dzialafi, proponowana
jako56 wykonania zadanta i

kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bgdq
realizowa6 zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty s€l moiliwe do
osiqgnigcia w ramach realizacji
proiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizacji zadania (listy obecno6ci,
dokumentacja) @r. cz.lt, p.1o), 0-4pkt
b) wykonanie Swiadczef wskazanych w ofercie jest realne w Swietle
udokumentowanych mozliwoSci oferenta @r. cz. tn, p.10),

0-4pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub
innych projektow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczorymi do wla6ciwej realizacji
zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy.

a) oferenuoferenci posiadajq do6wiadczenie w realizacji zadaft
publicznych lub innych projekt6w? (rzetelnie realizowali wcze6niejsze
zadania publiczne) br. cz. v p. 3),

0-4pkt

b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowyml pt o. v p. 1)t

nzeczowymi pr. cz. V p. 2), (or. cz. V p. z do wla6ciwej realizac4i zadania? pr. cz.
lV, tabela 7 - kolumna 9l

0-6pkt
cl Czy w projekcie pzewidzianajest praca wolontariuszy (1ot cz. tv, bbeta 1 -
kolumna 0 I of. cz. V p. 1) 0-2pkt



Wzor Nr 7

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI MERYTORYCZNEJ - max 36 pkt.:

Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena finansowa -

llo56 punkt6w
mo2liwych do

orzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5

1. AdekwatnoS6 i sp6jno56 finans6w
i dzialafi: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziala-
niom, czy pzedstawiona kalkulacja
koszt6w realizaqi zadania publicznego
odnosi sie do zakresu rzeczowego
zadania.

a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania
(of. cz. M tabela 1),

0-2pkt

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do
zaplanowanych rezultat6w (naklady finansowe sq proporcjonalne do
zaktadanych dziatafi i rezultat6w) - 1or. cz. tv, tabeta t),

0-2pkt

2. Racjonalno56 naklad6w finansowych i

poprawnoS6 bud2etu: czy naklady
finansowe zostaty zaplanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogtoszonego konkursu.
bf. cz. M tabela 1 w odniesieniu do plrr, 27 @bszenia),

0-2pkt

b) wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zavwlone. ani zaniZone.

0-ipkt

c) budzet projektu nie zawiera blqd6w rachunkowych, @r. cz. t\ tabeta 1 -

analizal.

0-lpkt

d) poziom wkladu wlasnego osobowego (5o/o-15o/oi 16% i wiqcej) - 1or. cr.

lV, tabela 2 rr6dlo finansowania),

0-2pkt

e) uwaqi do kosztorysu ( wvia6nienia ) 0-1pkt
3. Do6wiadczenle w realizacji projekt6w

wsp6tfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wczeSniejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z
dotacii.

a) oferenUci majq do6wiadczenie w realizaqi projekt6w
finansowanych / wsp6{finansowanych ze Srodkow publicznych (Srodki
ominne. powiatowe. woiew6dzkie. ministerialne. uniine) - br. cz. v pkt $,

0-3pkt

b) wysoka jako56 rozliczenia poprzednich dotacji na realizaqq zadafi
publicznych w gminie (terminowoS6, rzetelno66, spos6b rozliczenia
otzymanych Srod k6w) - for. cz. v, pK 3 tub uwasi ),

0-2pkt

suMA oTMYMANYCH PUNKTOW W CZESCI FTNANSOWEJ - (max 16 pkt.):



Wzor Nr 7

PODSUMOWANIE OFERTY:

suMA PUNKToW W CZESCT
MERYTORYCZNEJ

UZASADN!ENIE OCENY
w czEscr MERYTORYCZNEJ

suMA PUNKToW W CZESC!
FINANSOWEJ

UZASADNIENIE OCENY
w czEscr FTNANSoWEJ

SUMAPUNKTOW OGOTEM:

- MA)( = 52 PKT.

PROPONOWANA KWOTA DOTACJI

/DATA, MIEJSCE/

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej:

Ap*


