
Tarz1dzanie Nr 179/15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari publicznych w zakresie

ratownictwa i ochrony ludno6ci w 2015 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym

(t.j. Dz.u. z 2013 r., poz. 594 z p62n. zm.), art.11 ust. '.l pkt I i ust.2 oraz art. 13 ustawy z dnia

ii X*i"tnia 2003 r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U

i zolc ,., poz. 111a z po2n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

pruri.rny"'n (t.j. Dz. U. z 2013 t.', poz.885 z p62n. zm.), w zwiazku z uchwalq Nr.XLVlll/652/14

haOV Ufibsfiei w Czenarionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia

no"in"go programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami

pozarzaiowymi-oraz innymi podmiotami piowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego na 2015

rok,

zatzqd?am, co nastQ Puje:

1.

sl

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg ptzez otganiza-cj9 qozSfSdolv:^lub
pJarioty wymie;ione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,

b ori"t"ti1oS"i pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 
Qz. U. 22014.r.,

nr 1118 z p6in.'zm.\, zadafi publicznych w formie wspierania z budzetu Gminy

i Miasta czenrvionka-Leszczyny realizowanych w obszarze zadarl w zakresie

ratownictwa i ochrony ludnoSci:
aj organizacja przedsiqwziq6 i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do' zipoznana'siq z prowadzeniem ratownictwa przeciwpozarowego i ochrony

ludno6ci Wzed' zagto1eniami po2arowymi. Prowadzenie 2a196 szkoleniowych

w tym zakresie, zawod6w itP.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zatqcznik do niniejszego Zaz4dzenia'2.

s2

Tre56 niniejsz ego Zatzqdzenia naleZy zamie$cif w Biuletynie lnformacji- Publicznej,

na stronie'inteinetowej i na tablicy ogloszefi Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka'

Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonanie m zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi vlrldziafu Rozwoju Gminy

iMiasta.

s4

Zarz1dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zatzqdzenia
Nr 179/15
Burmistza GminY i Miasta

:'.:#;fii;iffi*i,1".*

oG.LoSZENIEooTWARTMKoNKURSIEoFERTNADoTACJEW2015RoKU

w zwiqzku z UchwaQ Nr XLVlll/65214 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach

z dnia 7 listojada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy

i Miasta czerwionka-Le szczyny z organizaQami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami

prowadzqcymi dziatalno6c po2ytku publicznego na 2015 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art'

i ,"t-'S ustawy o dzia+alni5ci poiyit<u pubiicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r-,

ior. lilg . p6in. zm.) na realizailq'zada6 publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszctyny

wspieranyctrw formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta w 2015 roku'

1. Konkurs obejmuje nastqpujqce rodzaje zadari (Obszar lll):

1) Zadaniaw zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci:

a)organizacjaprzedsiqwziq6iprogram6wwzakresieprzygotowania.mlrrdzie2ydo' zipoznaniaiig z prowadleniem iatownictwa przeciwpo2arowego i.ochrony ludnoSci

pzedzagrozeniamipoZarowymi.Prowadzeniezajqcszkoleniowychwtymzakresie,
zawod6w itP.

2. Na pzedstawione do realizacji zadania w obszarze lll proponuje siq pzeznaczy6 jako
- 

wsiarcie w formie dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci: 5 000'00 zl'

3.Zadaniamogqby6realizowanewterminieodlczerwca20l5r.do3lgrudnia20lSr.

4. Zlecenie realizacji zadari publicznych bgdzie mialo formq wspierania wykonania tych

zadafi wraz z udiieleniem'dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to. wniesienia przez

organizacjq nie mniej niz 'lO 6/o wktadu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji

za-dania, pizy c4m co najmniej polowq w postaci finansowej'

5. W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokosci

do 25o/o udzielonel dotacji. Koszty administracyjne nie obejmuiq wynagrodzenia

koordynatora.

6.Wszczeg6lnieuzasadnionychprzypadkachmo2liwejestsfinansowaniekoszt6w- 
zakupu Jprzgtu komputerowego, jeZeli jego zakup bezpo6rednio .zwiqzany lest

z merytorycznq realizaciq zadaiia. koszt zakupu nie mo2e pzekroczyc 10% wartosci

finansowei zadania.

7. W pzypadku, kiedy organizacje otrzymaty dotacjq w. wysokoSici ni2szej ni2

wnioskowana, jednak'nie riniej, ni2 80% kyvoty wnioskowanej, dokonuje siq uzgodniei,
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kt6rychcelemjestdoprecyzowaniewarunk6wizakresurealizacjizadania.
WfiowaOzone zniiany ni" rnoga obnizy6 warto6ci merytorycznei projektu i iego

,"[oZony"n efekt6w. W taXi, priipadfu,- zaktualizowany harmonogram i kalkulacje

piie*iJy*anvch koszt6w realizacji' zadania do wielko6ci pzyzna'nej. dotacji nale2y

piid6i.e *'"iqgu 2 dni, w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka.- Leszczyny'

[rrv J.'p"rr.o*6i nr 9 i poprzez generato.r wniosk6w www.witkac.pl. Niedopelnienie

[e!i, oUowiqzfu w w/w. terminie tralitowane bqdzie jako rezygnacja z dotacji'

8. Dotacje mogq otrzymac organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zalegloSci

finansowych iloUec dminy z Mufu wczesniej udzielonych dotacji'

9. organizacje pozarzqdowe, kt6re otzymaly dotacje w latach ubiegtych' ponownie mogq- 
"tw*"e 

'd6tacje, 'ie2eti' prawidloio iozliczyty wcze6niejsze dotacje i uzyskaly

zaakceptowanie sprawozdania kofi cowego'

10. Oferta konkursowa powinna zawierat:

1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji'

2) termin i miejsce realizacji zadania. publiczneg-o'

Si t<attutaclq przewidywanych koszt6w realizacii zadania publicznego'

;i i;l;;;;;Je'o wc.Lsni"isr.j dziaratnosci podmiotu skradajqcego ofertg w zakresie,

kt6rego dotYczY zadanie,
5) i;;;fr;.18 'o 'posiaoanych zasobach rzeczowych i kadrowych . 

zapewniajqcych-' 
pr"*ioioiJ" wyionanie iadania. w przypadku realizacji zadafi z obszaru 1 nale2y

b"fa"i'e za.wiadczenie (dyplomy) stwieidzajqce posiadanie przez.osoby realizujqce -
kwalifikacje oo prowadzerii^ ,41e profilaklycznych' W przypadku realizacji zadai

iiir 
"vLn 

z organizaclq wycieiiek'turystyiznych fakt ten musi wynikaC z zapis6w

statutowYch.
6) iniormacie o finansowym i niefinansowym wktadzie wtasnym osobowym (wolontariat)

izeczowYm,
7) dekiaracji o zamiarze odplatnego. lub nieodptatnego wykonania zadania,

8i ponadto do oferty nale2y dolqczyi nastqpujqce dokumenty:-' 
a1 anuatny wy;iss . 6opo*i"itri"sg i;jeiit, wyciqg z ewidencji lub inny dokument
' potwierizancy-status'prawny piOmiot, skladajqcego ofertq oraz umocowanie os6b

io ,"pr"r"nt,jjqcycn iw przyiadku reprezeniacji innej ni2 okre'6lono w odpisie'

fociebu lub 
'i'nnym ' 

dokumencie, r6wniez aktualne, prawidlcwo podpisane

p6*roirocnictr,vo). odpis musi by6 zgodly z aktualnym stanem faktycznym

i pr"tnnym, niezaleZnie od tego, kiedy zostal wydany,

r) w przypad'ku wyboru innego-sposobu reprezentacji podmiot6w.skladajqcych ofertq

niz *yilix"je"yi 16o*"!o iejestru Sqdowego lub innego.wlasciwego rejestru -

doturirent'pitwierdzalqcy*upowiZnienie do dziatania w imieniu oferenta (-6w)'

c)obowiqzujqcystatutwwerslielektronicznejdoleczonydoofertypopzezgenerator
lub w wersji papierowej doleczony do oferty

d) W przypadr<u itozenii ofertv wsp6lnej nale2y dolqczvl 
"9y,9---'?Y3rtq 

miqdzv
' aw6mi'lub wiqcej podmiotimi uprawhionymi, okre6lajqcq zakres.ich Swiadczefi

skladajqcych sig ni realizacjq danego zadania publicznego iwskazujqcq:
. iaiie dzialania * t"riin reaiizacji zadania publicznego bqdq wykonywa6

poszczeg6lne podmioty uprawnione,



. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

1 1 . Oferta spozqdzona w generatorze wniosk6w www'witkac'pl spelnia .wymagania
ai.ioraarenla Ministra-Pracv i Politvki Spotrcznei.z. dih 1I -9-t1l,U: 

2o1o r''

;6;;il;-;r;ru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania

publicznego or", *roru''.pr*z.daniazwytonania tego zadania (Dz. U..z 201 1 roku Nr

6-por. zil. po wypemil'niu i wyslaniu ottrty-w generatorze nale2y jq.wydrukowa6'

po[p["e i'rfo.Ve # UzeOzie Cniiny i Miasta-Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem

w pkt. 13.

12. Do ofert konkursowych nale2y dotqczyd wymagane rozpozqdzeniem zahczniki'

13. Oferty konkursowe na realizacjQ zadania nale2y zlo2y6 w niepzekraczalnym terminie

do dnia 22 maia 2015 roku:

"i 
* toi.i" Ltertronicznel popzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie

internetowei ***.*it("d.pi, wn'w czerwionka-leszczyny'pl pod. ogloszeniem

o ninl";..y. roniroie' bra, na stronie www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl

w zafhdce: generator ofert i sprawozdai lub dotacje - kglkursY

b) w formie pi""rn"j- i aJnoiacjq ,Otwlly Konkurs Ofert na realizacjq zadafi-' 
prUfi"t"V"fi w ZOiS roku (Obszar lll)"- w Kancelarii Urzqdu Gminy i Miasta

bzenryionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9'

l4.Dopuszczasig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od

dnia wezwania oo ,zufefnLnia tych brak6w. Wezwanie nastepuje popzez informacjq

w generatorze oraz telefonicznie.

l5.DoprzeprowadzaniaotwartegoKonkursuofertBurmistzGminyiMiastaCzenrionka-
Leszczyny powola Komisjq Konkursowq'

16'PrzyrozpatrywaniuofertKomisjauwzglqdnialabqdzietylkotakie.wydatki,kt6re- iar ni sqi pzeomiotem realiiowane-go zadania oraz gwarantujq jego prawidiowq

realizacjq.

17. Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia- 29 maja 201 5 roku.' lnformacja

o wynikach konkursu ioslanie oju:irtiro*"n" *. Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu

Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny w zakiadce:
nttpJrfir**.Oip."re*ionXa-'t."rctyny.pl/informacje-uzedu/dotacje-na zadaniaiubliczne'html

n""t"Ufi.V ogtoszeri U*eOr eri"V i Miasti w Czerwionce-Leszczynach, ul. Pakowa 9

ot az na slronich i nternetowych Gm iny i Miasta czeruionka-Leszczyny.

18. Komisja opiniuje ofefi zic2one w konkursie, w oparciu o nastqpujqce kryteria

merytoryczne:

"i 
'i"i"Jnos6, trafno6c oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego pzez

podmiotsktadajacyofertq:wjakimstopniuprojektprzedstawionywofercie
odpowiada n" ,6it,ia potzlUg mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

b) poiia*noSe i pfoSd itanowanycn dziatari projektowych: czy.planowane dzialania
' sq' zgodne z celami proiektu, potrzebami grupy odbiorc6w. i 

. 
uzasadnieniem

pdtt Eoy realizacji pt6;eitu, a takze czy majq szanse by6 zrealizowane

w zaPlanowanYm czasie (0 - 8 Pkt.)'



c)skutecznoscdziatari,proponowanajako66wykonaniazadaniaikwalifikacjeos6b'
pzy uoziate r<torvctr iioimioty upriwnione.bqdq realizowaC.zadanie publiczne:

czy planowane *rurtJtv .i 
"iozliwe 

do osiqgnigtia w ramach realizacii projektu

(0 - 8 Pkt.),
d) )"*oi i'pot"ncjal oferenta/oferent6w: czy oferent/ci posiadaiq doswiadczenie

w realizacji z"oan priii"inv"n iru innv"n pqexto*z Czy dysponujq odpowiednimi

zasobami fuOzfimi, rzecioiryri Ao wLSci*ej realizacji zadania? Czy w projekcie

pst przewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt )'

19. Kryteria oceny czqsci finansowej:'- 
"i'-lo"r*"tnose 

i spojnosJ rinlnsow i dzialair: czy proponowane wydatki odpowiadajq

piopono*"nyr'Oii"t"niori Czy pzedstawiona' kalkulacja koszt6w realizacii

zadaniapuUticzneg;odnosi siq do zikresu zeczowego zadan.ia?-(O - 4 pkt )'

b) i""J"."i,i"ae n"i+"oo* finansowych i 
- 
poprawnoso bud2etu: czy naktady

frnansowe zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - 7 pkt )'
c) doswiadczenie * 

--r""rir""ji ' piojekt6w wsp6lfinansowanych. ze. Srodk6w

zewnqtrznych: ".v 
org.*ir;dla )oiarzqdowa wczesniejszej realizowala zadania

prUfi.ln" iuu proj6ftv ipoteczne iinansowane z dotacji? (0 - 5 pkt')'

20.Maksymalna ilo56 punkt6w oceny meMorycznej i finansowej wynosi 52. przy czym
-- 

minini"r"" ito66 punrt6w Jofr..6.";q"i do doJinansowania wynosi 27. szczegolowe

I"rtv o""nv rorm}nej i m"ffirvcrno'-Rnansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do

niniejszego ogloszenia.

2l.ZposiedzeniaKomisjizostaniespozqdzonyprotokol,zawierajqcylistqrankingowq- 
;r"J;kiil;rai uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protokol ten zostanie nastqpnie

iiili"i"nv aurmistrzowi cmtnv i Miasta 
^czerwionka-Leszczyny, 

celem podjqcia

ostatecznej decyz;i o ir4znaniu aotacji. od decyzji Burmistza nie przysluguje

odwolanie.

Z2.Pzyznana dotacja nie moze by6 wykorzystana na:

1)przedsigwziqcia,kt6resqdofinansowanez.bud2etuGminyiMiastaCzerwionka-' [".r"iV"V rrU j"go fundusiy celowych na podstawie przepis6w.szczeg6lnych'

2) sfi;;il;"ni"ir6 uonn"n"-J*"nie kosa6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) iemonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,

4) zakupy nieruchomo6ci,
Si rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzafi, . .i
oi oriararnosc'gosdodaic4 po'dmiot6w prowadzqcych dziatalnosc pozytku publicznego,

Zj odsetfi z tytirlu niezaptaconych w terminie zobowiqzafi,

8i udzielanie-pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym'

9) dziatalnoS6 PolitYcznq,
iblfoXrycie roiaow utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji

zleconego zadania' ' lub finansowej dla os6b zajmujqcych11)nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowel
siq realizacjq zadania,

12)podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzy'stajqcych z prawa do odliczenia podatku
' 
od towar6w i usfug z tytulu dokonanych zakup6w,



13)zobowiqzania z tytutu zaciqgnigtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w
' 
warto6ciowych oraz koszty obsfugi zadluZenia,

14)wynajem lu'b dziezawq obiekt6w *lasnych Gminy ijej jednostek organizacyjnych,

f Sl X6szty pokMe przez inne podmioty (zakaz tzrtt. podw6jnego finansowania)'

f Oizwieia;t,ctr z 
'finansowaniem roarolu sportu w obszanze zadai Nr 4: wspierania

i upowszechniania kultury fi zycznei.

23.Warunkiem przekazania pzyznanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji

(nalezy pamiqtac, ze wydatii mogq Uye dokonywane dopiero po. zawarciu umowy

irr.ri zostai zaplacon6 najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania)'

24. szczeg6lowe i oStateCzne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania

reguloila6 bqdzie umowa zawafta pomiqdzy Gminq i Miastem czerwionka-Leszczyny,

a podmiotem wylonionym w konkursie.

25.WpzypadkurezygnacjipodmiotulubodmowypodpisaniaYmowY:zarezerwowane
Srodki 

'mogq 
bye frzeiniczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjq

zadania w innej formie.

26.WszelkieinformacjedotyczqcekonkursumoZnauzyska6w.UrzqdzieGminyiMiasta
Czerwionka-Leszczyny 1 r)VyOziat Rozwoju Gminy i Miasta' ul' Dr Rostka 7'

tel- 32 43 12 251 .

27. Burmistrz ogiasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art' 15 2h i 2j

ustawy.

2l.Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji'

2g.W 2014 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Le szczyny zlecila realizacjq w formie

wspierania nastqpujqce zadania publiczne:

a) w zakresie ochrony i promocji zdrowla, 
.

Oi w iafresie kulturyi sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,

ci w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci,

dj w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fvycznel,
ei w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy iodzinom i osobom w trudnej sytuacji

2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,

f1 il zarrlsie d/ialaln65ci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy' w tym rozw6j

przedsiqbiorczoSci,
gl ; i"irelb ekologii i ochrony zwiezql oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego'

Na realizacjq tych zadari z bud2etu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w 2014 roku

przekazano bgOtnA kwote dotacji w wysoko6ci: 105 800'00 zt'

30. Burmistz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniqcia konkursu.

I
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Wz6r Nr {

Karta oceny formalno-Prawnej
(dotacia z po|ytku publicznego - 2015 r')

ittazwa organizacji :."..'...'....
Obszar:....
1Wp[^ / wniosku z dnia (data' numer rejestru):"

Dokument / zagadnienie l Spelnia 
lt

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
l] uzupelnienie

lag, odpo*iedniego rejestru, z ewidencji lub inny
2.

3.

Aktualny wydqg z oopowleqnlego rEJEluu, 4 Ewrverrvrr '',: ""'' r

iorur.int 6odleroziiacy status prawny podmiotu sktadajqcego 
I

;f"G ;;rtno"o*"ni'" oi6b go't"p'"ientujqcych (w pzypadku'

reprezentacji innej ni2 okre6lono w wyciqgu lub innym 
l

a-Jfumencie, r6wniez aktualne, prawidlowo podpisane . i

pelnomocnictwo). Odpis musibvc zgqdnv z 9[<tu,1r111-t5l.:T-.. I

iaktvcznvm i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy.zostal wydany'

Luryiliog. df"'t^741. 1 +'wyii,asnienie pkt' 24 + ogloszenie konkursowe

ust. 10 pkt 8a i 8b

TAK fl 2DNI I

W
poapis ot"rty pzez osoby uprawnione zgo!1ie ze statutem -
o"o6, *v..&'"g6lnione w Za6wiadczeniu lub KRS'
mrrtirt 6t"tt" Crlt, pkt. 9, ogloszenie 10 pkt 8a i 8b

e-iJ*I"ia wvmoou: wla5ciwe podpisy pod oferta-

TAK 2 DNI

TAK 2 DNI4. i u-rePrezentacjiPodmiot6w
j"r.r"JJil"v"h oferte niz wynikajqcy z Krajowego Rejestru

is"JorJ"lql lub innego wlasciwego rejestru - dokument

lpJ'iri"r*a"v upivaznienie Jo dziatania w imieniu oferenta

( -6w).
lvnvrog' oferta Cz. t oslaszenle,t-! ?I1.1"].:l^..-.. i^,z,,manr

t_It -]Spetnleniewymogu: Peln =,.::'-....-''-.... 
-...-''-

lOUowiazujacy statut w wersji elektronicznej lub papierowei'

Itv':t-tl 9{**.. 
"Yll 

J 1 l^llrcii are kiro ni czne i rub oaoierowe i.
TAK 2 DNI

6.

DPerntEnrs "ytr,"u __ - _._-.--- -,-.--

I 

^f"tma"la, 
czy of" renuoferenci pzewid uiq^real izowa6 zadanie

il;i*;;* tryuie, o kt6rym mow? w art' 16 ust' 6 (oferta

wsp6lna) i7 (podwykonaYcy) Ugtawy'. , -titv[og, of"rt"'cz. v, 6rt. + i alia- stronjtytulowa' ogloszenie - ust' 10 pkt

TAK 2 DNI

G"" *"lir" kosztorysu pod wzglqdem,wydatk6w
,"i',fix"*"nvch i niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne

wymogami ogloszenia o konkursie'
vm6o: Ooloszenie ust. 22

JJniinie-*y.oqur oferta - kosztorys C'' lV'Tab' t

7.

Braki lub blqdy formatne w ofercie'

__]

_lllT.lfuozyqa: dopuscie do oceny merytorycznej/ odzuci6'
_L_

s* 4\Y.,i",7k^

- sp6jnoSc wersji z generatora i papierowej

fl

asta
Czenvion ;ZCZY,:1Y

Wies IJ



Wz6r Nr 2

w formie niahtiv zadania.
Karta oceny merytorycznel 'tlna nluut

- ocena merytoryczna'

ania (wiemY co' kiedY' dla kogo

bedzie realizowane w ramach proiektu) - (or. cz. ttl, pkr ,)

llo66 punkt6w
mo2liwych do

przyznania

Przyznana
punktacjaLp. Kryterium

4 5

2 0-2pkt
1. Zasadno66 vqrhruajeca na warto66

rnerytorycznq oferty, trafno6d o!"rty'
moZliwo66 realizaaji zadania
publiczneg o pruez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stoPniu Projekt
pzedstawiony w ofercie odpowiada na

iealnq potrzebq mieszkanc6w
Czerwionki-LeszczYn.

0-2pktL+ ioo+ zaar{nrr z nolami ooloszoneoo konkUfs. - osr. wstep i p.2

til, P' 2) realizacji

piol"ftr,-*kazano grupe odbiorc6w - adresat6w zadania @r' cz' ttt, p' 3)t

*.i"."no cele proie-ktu. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem,

dir*b; rogo 
'ooiircal, 

iaia leit. s1ala zjawiska, przyc,zyny i skutki.

Fodano 2r6dla uzyskania informacii'

f^r--i- oo zaaz{na z nolami nroiekttt- tof.cz. lll.o.8l

0-4pkt

0-2pkt
2.

3.

Poprawno5c i iakose Planowanycn
dzialai proiektorarych: CzY Pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, a tak2e czy majq szanse by6
zrealizowane w zaplanowa nym czasle.

a, zaplalluwallt, uzlatqlrre oq &!,vvrrv a --'-"" r'-'-'----'

b) zaproponowanffiq n?. polrzeby grup odbiorc6w
i n.n ^)',Aro r{n nc,ianniecia zamierzonvch fgzultat6w , (of- cz. tlt, p.8,9 t 10),

0-2pkt
,t \rwqLr4( 0-2pkt

C1 lasno opisano poSzczeg6lne etapy realzac,l oztatan - rasJ,lrarrry
: r^L,,^ -^atanarrranrr harrrr.rnafrram dzialait bf-cz. lll.o,$,

0-2pkt
d) zaplanowane dziatania majq szansQ byc Teaa.zowane w zapranowa-

0-4pktSkuteczno66 dzialari, proponowana
jako56 wYkonania zadania i-kwalifikacie os6b, PtzY udziale
kt6rych podmiotY uPrawnione bedq
realizowa6 zadanie Publiczne: czy
planowane rezultatY sq mo2liwe do
osiqgniqcia w ramach realizacii
oroiektu.

a) uoot<umentowane kwalifikacje os6b realizuJqcycn zaqan|e ofaz

si,osoUy dokumentowania realizacji zadania (listy obecno6ci,
-l^Lr rmaalaaia\ u^r ^- ttt a ,llrl

0-4pktb) wyt<onanie Swiadczefi wskazanych W olercle JeSt realne w swrtlrE

udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta @t' cz' ttt, p' 10)'

0-4pkt4. Zasob, i potencjat oferenta/oferent6w:
czy ofeienUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadan publicznych lub

innych projekt6W'? CzY dYsPonujq

odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wla6ciwej realizacji
zadania? CzY w Projekcie jest

orzewidziana p raca wolo nta rlqq7f-

a) oferenuoferenci posiadaiq d^oswnoczenle w rea,vasr. Lawat.

plUlrc.ny.h lub innyin proletitOwZ (rzetelnie realizowali wcze$niejsze

--J^-ia -..I^liazna\ ,r -- t, ^ 1rl

0-6pkt6;ferdm dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowyml (or. cz V p't),

#""ro*y, i t*. "r.n o. it, (d.cz.Vp. z do wla$ciwej realizacji zadania? @r' c''

0-2pktc) czy w projekcie przewidziana jest praca wolontanusz\ (of. c2. tv tabeta I

kolumna 9 i of. cz, V, P.1)
I 2A nlrf

SUMA OTRZYMANYCH PU



Wz6r Nr 2

rawnei realizacji zadania
Adekwatno6c i sP6inoSc finansow
i dziatari: czy proponowane wydatki

odpowiadajq proponowanym dziala'
niom, czy przedstawiona kalkulacia
kosztow realizacji zadania publicznego

odnosi siQ do zakresu rzeczowego

0-2pktS adekwatna do

iaptanowanycn ,"lri6iO* (1i5laOy iinansowe sq proporcjonalne do

zakladanych dzialarl i rezultatow) ' @r' cz' M tabeta 1),

ogami ogloszonego konkursu'

cz.MEbetal.dnie@
Rac;onalno* naklad6w finansowych i

popiawnoSd bud2etu: czY nakladY

finansowe zostalY zaPlanowane
poprawnie.

fiiffitv okreslone na poziomle rynrowym, koszty nie sq

;@era blgdow rachunkowych, @r. cz. tv tabeta I '

;i o/o; 160/o i wigcej) ' ( or' cz'

e) uwag' do kosztorysu ( wyiaSnienia )

realizacJi Proiekt6w

fih"n"o*"nych / wsp6tfinansowanych ze Srodkow publicznych (SrodkiDo5\^ri-ddczenie w realizacji projekt6w

wsp6lfinansowanYch ze Srodk6w

zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wczeSniejszej

ieafizowala zadania publiczne lub

projekty sPoleczne finansowane z

realizacjq zadafi

publicznych w grini" GrminowoSc, rzetelno56, sposob rozliczenia

SUMA OTRZYMANYSH PUNKTOry W CZESgI FINANSOWEJ - (max {6 pkt'):

^1 
I

[c,&c4I, t,

llo66 punkt6w
mo2liwych do

orzvznania

Przyznana
punktaciaLp. Kryterium

5

1 0-2pkt
1.

0-2pkt
2.

0-fpkt

0-1pkt

0-2pkt

0-l pkt

0-3pkt
3.

0-2pkt

offzylllallyulI Dlur,rN\,vY, - lsr' u''', P^r,Ev -"-v'"


