
Zarzqdzenie Nr185/15
Burmistrza Gminy i Miaeta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 4 maja 2015 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacie zadai publicznych
wspieranych poprzez regranting w 2015 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samozedzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 594 z p62n. zm.), art.'l1 ust. 1 pK 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U.

z 2014 r., poz. 1118 z p62n. zm-), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z p62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14
Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny z organizacjami
pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego na 2015
rok,

zarz4dzam, co nastgpuje :

sr
I . Oglaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(tj. Dz. U. z 2O14 r., poz. 1118 z p62n. zm.l na realizacjq zadafi publicznych wspieranych
poptzez regranting - wsparcie finansowe lokalnych organizacji pozazqdowych z zakresu
dzialalno$ci wspomagajqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych, zawartych
w Rocznym Programie Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozazqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 pozytku publicznego na rok
2015, majqcych na celu aktywizowanie lokalnych spoleczno6ci wok6l r62nych cel6w
o charakterze dobra wsp6lnego. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik Nr 1 do
n in iejszego Zarzqdzenia.

2. Jednocze6nie wprowadzam Regulamin regrantingu stanowiqcy Zalqcznik Nr 2 do
n in iejszeg o Zarzqdzenia.

s2

Tre6c niniejszego Zazqdzenia nale2y zamie6cid w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej i na tablicy ogloszef Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.

s3

Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi \A/ydziafu Rozwoju Gminy
iMiasta.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czcrwronka- I-eszczYnY

Zaqcznik Nr 1

do Zarzqdzenia Nr 1 85/1 5
Burmistea Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 4 maja 2015 roku

oGLoszENIEooTWARTYMKoNKURSIEoFERTNADoTACJEw20ISRoKU

w zwiqzku z uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiei w czenvionce-Leszczynach

z dnia I listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu .Wsp6lpracy Gminy

iMiastaCzeruvionka-Leszczynyzorganizacjamipozazqdowymiorazinnymipodmiotami
prowadzqcymi dzialalnoS6 pozytku publicznego na 2015 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w.wymienionych w art' 3

,ii.- i u.t"*V o dzialalnoS-ci po2ytku publicznego. i o wolontariacie (t.j. Dz' U. z 2014 r''
p"i. rria i'p62n. zm.; nJ r6atiiacje'zadari publicznych wspieranygh. Poq":t regranting -
["p"r"i" nn"nio*" torainyctr organiz'atji pozazqdowych z zakresu dziatalno6ci wspomagajqcej

rofiOiwspOfnot ispolecznolci bialnych, i"*artyctt w Rocznym Programie.Wsp6lpracy Gminy i

Miasta Czenarionka-Leszczyny z organizacjami pohzqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi

JiiafafnoSe pozytku puOfiizirego 
"n" ,oi ZOiS, malqcyih na celu aktywizowanie lokalnych

spoleczno6ci wokd r6tnych cel6w o charakteze dobra wsp6lnego'

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wylonienie podmiotu, zwanego dalei operatorem' kt6ry

fzeprowaozi konxurs na lrlikrodotacje (zgodnie- z Regulaminem regrantingu - Zatqcznik nr

2 do Zarzqdzen"l Jr"r".t, ogroir"nft konkursu do momentu rozliczenia pzyznanych

w jego ramach oot"cji n" ,arnia riobszarach priorytetowych ujqtych w Rocznym Programie

W'.p"Ofpo"V Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organi-zacjami pozazqdowymi

i innyhi iodmiotimi pro*aO.qc,mi dziatalno.6 pbzytkg publicz_nego na rok 2015.

pzeistawtny tatao! f,riorytetoffch zada6 ptzeznaczonych do realizacji w 2015 roku nie

*yrq;; moz'ti*oSci-Gpi"i*i" iub powieizenia podmiotom progralY innych zadafi

p6t6Jajqcvch * zatreiiJ zaOah publicznvch gminv okre5lonv.gh, * ,11: 1--Yltaw 
z dfia 24

kwietnia 2003 r., o OiiafafnoSci p6Zytt, puOticineg6 i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U'

22014 r., nr 1118 zP62n. zm.\.

2. Na pzedstawione do realizacji zadania Propgluje siQ przeznac46 jako wsparcie w formie

dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci: 10 000,00 zl'

3,Zadaniamogqby6realizowanewterminieodl5czerwca20l5r.do3lgrudnia20l5r.

4. Zlecenie realizacjizadafi publicznych bqdzie mialo formq wspierania wykonania tych zada6

wraz z udzieleni"m Ootacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia pzez organizacjq

nie mniej nil 10 o/o wkladu wlasnego w calkowi$m koszcie realizacji zadania, przy czym co

najmniej polowq w postaci finansowej.

5.Wramachdotacjimozliwejestsfinansowaniekoszt6wadministracyjnychwwysoko6cido
25% udzielone! dbtacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.

6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie. koszt6w zakupu

sprzgtu [omputerowego, ;6zeti 
'leio 

zakup bezposrednio zwiqzany _jest z merytorycznE

rEaliiaqqzadania. kola riXrpr'n.re moze przekroczy6 10% warto6ci finansowej zadania'

-1-



T.Wprzypadku,kiedyorganizacjeotrzymatydotacjewwysokoSciniZs.zein'i?wnioskowana'
i"al"iiii" ,ni";, niz ad"U" iwoi, wnioikowanej, d&onuje sig uzgodnieri, kt6rych celem jest

iop*y.o*"nie warunk6w i zikresu realizacji zadania. Wprowadzone- zmiany nie mogq

ouii.v.i wartosci merytorycznej projektu i jego zalo2onych efekt6w. w .takim 
pzypadku,

zaktualizowany harmonoiram i iattiutacje pzewidywanych kosztow realizacji zadania do

wlett<oSci gryznanel doticji nale2y pzei-lozy6 w ciqgu 2-dni, w Kancelarii Urzqdu Gminy

i Miasta Czeirwionfi - lei.czyny, pzy ul. Farkowej nr 9 i poprzeT generator wniosk6w

*w*.witt ac.pt. Niedopelnienie'tego' obowiqzt<u w w/w. terminie traKowane bQdzie jako

rezygnacja z dotacji.

8.Dotacjemogqotlzyma6organizacjepozazqdowg]kt6reniemajqzalegloScifinansowych
wobei Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji

g.Organizacjepozarzqdowe,kt6reotzymalydotacjewlatachubiegtych'ponowniemogq- 
"trryrie 

' d6tacje, 
' jeZeli prawidlowo iozliczy1y wczesniejsze dotacje i uzyskaty

zaakceptowanie sprawozdania kofi cowego.

10. Oferta konkursowa powinna zawierad:

1) szczeg6lowy zakres i harmonogram dzialari Konkursu na Mikrodotacje (harmonogram

realizacj i zadania publicznego)'

2) kalkulaijq pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego'

5i inio*"6ii'o wcze6niejszej dzialalno6ci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie, kt6rego

dotyczy zadanie,
a)informacjeoposiadanychzasobachrzeczowychikadrowychzapewniajqcychprawidlowe

wykonanie zadania.
5) iniormacjq o finansowym i niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym (wolontariat)

irzeczowym,
6) deklaracji o zamiaze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania'

7) ponadto do oferty nale2y dotqczy6 nastqpujqce dokumenty:' a) aktualny wycieg z- oApowildniego rejestru,. wyciqg z_ ewidencji lub inny dokument

potwiertzaiicy-st"trs pra*ny podmiotu skladajqcego ofertg oraz umocowanie os6b go

ieprezentujqcych 1w pizypadiu reprezentacji innej niz okreslono w odpisie, wyciqgu lub

innym Oofimlncii, iOwiiieZ aktualne, prawidlowo podpisane pelnomocnictwo). Odpis

.,"ioyezgodnyzaktualnymstanemfaktycznymiprawnym,niezaleznieodtego,
kiedy zostal wYdanY'

b) w pzypadk, *yooi, innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych ofertg ni2
' *vnirijq"y z kr4owegJ Rejestru sqdowego lub innego wlasciwego rejestru -

a6XumLirfpotwierd'iajqCy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta (-6w).

c) obowiqzujqcy statut ,i, *Lrsii elektronicznej dolqczony do oferty popzez generator lub

w wersji papierowej dolqczony do oferty.

d) w przy-padku zlo2enia oierty wsp6lnej nalezy_ dotqczy6 umor,v€ zawartq miqdzy dwoma
' tub wi-etej podmiotami upriwnionymi, okre5la.iqcq zakres ich Swiadczefi skladajqcych

siq na iealizacjq danego zadania publicznego i wskazujqcq:

' jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego bqdq wykonywa6

poszczeg6lne podmioty uprawnione,
. spos6b reprezentacji podmiotow wobec organu administracji publicznej,



.l 
1 . oferta sporzqdzona w generatoze wniosk6w www.wilkac.pl spelnia 

. 
wymagania

Rozporzqdzenia Ministra Fracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia. 2010 r''

*-lpir*i" wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych.reallSgji zadania

publicznegoofazwzorusprawozdania-zwykonaniategozadania!Dz,U..12011rokuNr6
i"i. iSl. i" *Vpetnieniu'i wystaniu oferty w generatoize nale2y jq wydrukowa6, podpisad

i .izii'* Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionki-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 13.

12. Do ofert konkursowych nale2y dotqczy6 wymagane rozporzqdzeniem zaQczniki'

13. Oferty konkursowe na realizaciq zadania nalehy zto2y6 w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 29 maja 2015 roku:

ij * rormi" elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie

internetowej www.wit[ac.pt, u,fr.czerwionka-leszczyny'pl pod 
. 
ogloszeniem

o niniejszym konkursie orai na stronie www.ngo.czenivionka-leszczyny.pl w zaktadce:

generaior-ofert i sprawozda6 lub dotacie - konkursy'

b) iv tormie pisemnel z adnotacje ,otwarty [.onkurs ofert na realizacjq zadari publicznych

w 2015 roku (Regranting;, w'Kincelarii uaqdu Gminy i Miasta czenvionka-Leszczyny,

przy ul. Parkowej 9.

14. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia

*el*ani" oo uzupefnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje pop%ez informacjq

w generatorze oraz telefonicznie.

15.Do pzeprowadzania otwartego Konkursu ofert Burmistz Gminy i Miasta czenrvionka-

Leszczyny powota Komisje Konkursowq'

16.PlzyrozpatrywaniuofertKomisjauwzglqdnialabqdzietylkotakiewy-datki'kt6rezwiqzane- tal przdarniotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq realizacjg'

17. Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 1O czeruca 2015 roku' lnformacja

o wynikach konkursu ro.trni" oiublikowana .w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu

Gmiiry i M iasta Czerwion ka-Leszczyny w zakladce :

nttp,lrfor*.uip.oerwiont<a-'leszczyny.imntormacje_uzedu/dotacje_na_zadanialcubliczne.html
."- iiuii.v 'ogloszefi Ur;ilifii.t i rr/liasiiry czenrvionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9

oraz na stionaih internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny'

18. Komisja opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastepujace kryteria

meMoryczne:
a),zasaonose,trafno6doferty,mo2liwo66realizacjizadaniapublicznegopzezpodmiot

sktadajqcy ofertQ: w jakim stopniu projekt pzedstawiony w ofercie odpowiada na

ie"fna'p'oirz"Oe miesz-karic6w Czenrvionki-Leszczyn (0 - I pkt')'

b) poprawnos6 ij;kos6 planowanych.dzialafi proiektowych: czy planowane dzialania se

lg;an" . celimi projenu, poirzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potzeby

rJatizacli projektu, Z iiec" 
"iV 

majq szanie by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie

(0 - I Pkt.),
c) .trt""rnoC6 dziala6, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy

udziale kt6rych podhioty uprawnione bedq realizowa6 zadanie. publiczne: czy

planowane rlzuftity-sq moZliwe do osiqgniqcia w ramach realizacji projektu (0 - 8

pkt.)'
d) zasoby i potencjal oferenta./oferent6w:. czy oferenuci posiadajq doswiadczenie

w realizacji rao"i-pubii".nych lub innych piojekt6w? Czy dysponuja odpowiednimi



zasobami ludzkimi, zeczowymi do wlasciwej realizacji zadania? czy w projekcie jest

pzewidziana praca wolontariuszy? (0 - 12 pkt.),

19. Kryteria oceny czq6ci finansowej:
iy' 

"O"fr"tno66 
i sp6jno66 finans6w i dzialafi: czy proponowane .wydatki. 

odpowiadajq

proponowanym dziilaniom? Czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania

publicznego bdnosi siQ do zakresu zeczowego zadania? (0 - 4 pkt')'

b) iaclonanise naklad'6w finansowych i poprawno56 bud2etu: c'zy naklady' 
fininsowe zostaNy zaplanowane poprawnie? (0 - 7 pkt'),

c) do6wiadczenie w reaiizacji projekt6w wspffinansowanych ze Srodk6w zewnqtznych:

czy otganizacia pozarzqdowa wcze6niejszcj realizowala zadania publiczne lub projekty

spoleczne finansowane z dotacji? (0 - 5 pkt.).

20.Maksymalnailo66punkt6wocenymerytorycznejifinansowejwynosi52'przyczym-- 
minimatna iloS6 puni<t6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 27. Szczegolowe karty

oceny formalnej i merytoryczno-fininsowel stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do

niniejszego ogloszenia.

21.2 posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protokol, zawierajqcy listq. rankingow4
- " 

proi,r-f,tO* oraz uzasadnienie dla ofert odorconych. Protok6l ten zostanie nastqpnie

frrlX"r"ny Burmistrzowi Gminy i Miasta CzLrwionka-Leszcayny, celem podjqcia

ostatecznej decyzji o przyinaniu d6tacji. od decyzji Burmistrza nie przysluguje odwolanie.

22. Przyznana dotacja nie moZe by6 wykorzystana na:

1) przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta czerwionka- Leszczyny
' 

iuo jegorun,iuszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych'

Zl sf,nln""o*"nie tuO Oonnansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacje zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji'

3) remonty pomieszczefi i obiekt6w budowlanych,

4) zakupy nieruchomo6ci,
5i rezerv,ry na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzah,

Oi Ozia+atnoSe gosiodarczi podmiot6w prowadzqcych dziatalno66 poadku publicznego,

7i odsetki z $7tulu niezaplaconych w terminie zobowiqzai'

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fr4cznym lub prawnym'

9) dzialalnoS6PolitYcznq,
1'g)pofrycie kosa6w uizymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji

zleconego zadania,
rr)nagroav] premie iinne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych siq

realizacjq zadania,
12)podate( Vnf - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z prawa do odliczenia podatku od

' 
iowar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

13)zobowiqzania l tyiutu zaciqgniqiej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w warto6ciowych

oraz kosztY obsfugi zadlu2enia,
14)wynajem tuu dzlerzawg obiekt6w wtasnych Gminy ijej jednostek organizacyjnych,

f Si6sztv pokryte pzez inne podmioty (zakaz tzru. podw6jnego finansowania)'

t Oizr.riezan,ch z 
' 
finansowaniem roalolu sportu w obszarze zada6 Nr 4: wspierania

i upowszechniania kultury fi4cznei.



23.Warunkiem pzekazania przyznane! dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy

pamigta6, 26 wydatki mogq'by6 Aolonywine Oopiero po zawarciu umowy i muszq zostad

zaplacone na,ip62niej w ostatnim dniu realizacji zadania)'

24. Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowac

bqdzij umowa zawarta pomigdzy Gminq i-Miastem Czenrvionka-Leszcryny, a podmiotem

wylonionym w konkursie.

25.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwovrane Srodki

moge 
-b,e 

przeznaizone na ogloszenie nowegb konkursu lub na realizacjq zadania w innej

formie.

26. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyskac w Uzqdzie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny I \jvydziat Rozwoju Gminy i Miasta' ul Dr Rostka 7'

lel. 32 43 12 251.

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

ustawy.

21.Zlohenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji'

Zg.W ZO14 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq w formie wspierania

nastqpujqce zadania Publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
bj w zakresie kultury isztuki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego'

c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci'

dj w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

ei w zakresie pomocy spobcznej, w tym pomgcy rodzinom iosobom w trudnei sytuacji

Zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,

f) w zakresie OiiatatnoSci wspomigajqcej roail6j gospodarczy' w tym roztotol

przedsigbiorczoSci,
g;wzatresieekologiiiochronyrulierzqlorazochronydziedzictwaprzyrodniczego'

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

pzekazano og6lnq kwotQ dotacji w wysoko5ci: '105 800'00 zl'

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

B
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1.

Zalqcznik Nr 2
do Zatzedzenia Nr 185/15
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 4 rn4a 2015 roku

REGU LAi'I N REGRANTI NGU

Regranting, nalezy rozumiet, jako pzekazanie otzymanej przez organizaqq pozarzqdowq lub
podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 22014r., poz. 1118 z p62n. zm.) dotacji przez tzw. operatora
projektu (za wiedzq i zgodq Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny) innym organizacjom
pozazqdowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy (tzw Realizatorom projektu)
popzez Konkurs na Mikrodotacje w celu realizacji pzez nie zadania publicznego.

Mikrodotacje sq dotacjami w rozumieniu art. '127 ust. 1 pkt 1 lit. e otaz afi. 221 uslawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 220'13l Poz. 885 z p62n. zm.).

Operator - jest to organizacja pozazqdowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2014r., poz. 1118 z po2n. zm.) wylonione w drodze otwartego konkursu ofert na realizacjg zadari
publicznych wspieranych poptzez regranting - wsparcie finansowe lokalnych organizacji
pozarzqdowych z zakresu dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j wsp6lnot i spolecznosci lokalnych,
zawartych w Rocznym Programie Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi i innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnose po2ytku publicznego
na rok 2015, majqcych na celu aktywizowanie lokalnych spoleczno5ci wokol r62nych cel6w
o charakteze dobra wsp6lnego.

Realizator projektu - jest to organizacja pozarzedowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
22014r., poz. '1118 z p62n. zm.), kt6ra otrzyma dotacjg w ramach Konkursu na Mikrodotacje.

Operator zobowiqzuje sie do wykozystania pzekazanych Srodk6w finansowych zgodnie
z celem, na jaki je uzyskal i na warunkach okreslonych umowq. Dotyczy to tak2e ewentualnych
przychod6w uzyskanych pzy realizaqi umowy, kt6rych nie mozna bylo pzewidzie6 przy
kalkulowaniu wielko6ci dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych pzez Gming i Miasto
Czeruionka-Leszczyny 5rodk6w, kt6re nale2y wykazad i wykozysta6 wylqcznie na wykonanie
zadania.

Operator jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrgbnionej dokumentacji finansowo-ksiqgowej
Srodk6w finansowych otzymanych na realizacje zadania zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy
o rachunkowoSci w spos6b umo2liwiajqcy identyfikacje poszczeg6lnych operacji ksiggowych
(subkonto lub zalqczony plan kont do obslugi dotacji).

Do zadah Operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, bgdzie nale2alo:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej, podgalajecej zatwierdzeniu pzez Dotujqcego (Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny), w tym:

. Regulaminu Konkursu na Mikrodotacje wraz z procedurq monitoringu;

. Regulaminu wyboru czlonk6w i prac Komisji Konkursowej. Zastzega siq, by w sklad Komisji
wchodzil co najmniej jeden pracownik Urzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
wyznaczony pzez Burmistrza Gminy i Miasta

. wzor6w oferty, umowy oraz sprawozdania z realizaqi projekt6w (mo2liwe jest zastosowanie
wzor6w z rozporzqdzenia ministra pracy i polityki spolecznej z dnia 15 grudnia 2010r.

4.

6.

7.

KAPITAT TUDZKI
niq, r*r\ ,. r(,i \rlj \(a, r ,:::tffi"tfiE
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w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania publicznego
oraz wzon) sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 201'l r. Nr 6, poz. 25);

b) przeprowadzenie Konkursu na Mikrodotacje dla innych organizacji pozazqdowych (lub innych
uprawnionych podmiot6w zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w spos6b zapewniajecy jawnoS6
i uczciwq konkurencjQ;

c) ogloszenie konkursu;

d) zebranie ofert w konkursie, ocena iwyb6r Realizator6w projekt6w,

e) podpisanie um6w na realizacjg projeK6w;

f) wyplata dotacji na realizacjg projekt6w;

g) monitoring realizacji projeK6w;

h) rozliczenie realizaqi projekt6w;

i) rozliczenie realizacji calo6ci zadania;

j) prowadzenie punKu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert
w okresie skladania ofert oraz dla Realizator6w projekt6w w okresie ich realizacji.

8. W ramach Konkursu na Mikrodotacje operator powinien w szczeg6lnoSci preferowa6 nastqpujqce
typy projekt6w:

1) Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

2) Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;

3) Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci;

4) Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

5) Zadania w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b;

6) Zadania w zakresie dzialalnosci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j
pzedsiqbiorczoSci.

Pzedstawiony katalog priorytetowych zadai przeznaczonych do realizacji w 2015 roku
nie wylqcza mo2liwoSci wspierania lub powierzenia podmiotom programu innych zadari
pozostajacych w zakresie zadai publicznych gminy okreslonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22014 r., nr 1118
z p62n. zm.).

9. Operator i Realizatozy projekt6w zobowiqzujq siq do informowania, 2e zadanie jest
wsp6lfinansowane ze Srodk6w otzymanych od Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. lnformacja
na ten temat powinna sig znale26 we wszystkich materialach, publikacjach, informacjach dla
medi6w, ogloszeniach oraz wystqpieniach publicznych dotyczqcych realizowanego zadania
publicznego. Ponadto Operator i Realizatozy projeK6w zobowiqzujq siq do umieszczania logo
Zleceniodawcy na wszystkich materialach, w szczeg6lnosci promocyjnych, informacyjnych,
szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczqcych realizowanego zadania, oraz zakupionych Srodkach
tnualych, proporcjonalnie do wielkosci innych oznaczeri, w spos6b zapewniajqcy jego dobrq
widocznoSi.

'10. Brak dopelnienia kt6rego6 z punkt6w niniejszego Regulaminu moze skutkowa6 nie uznaniem
koszt6w jako kwalifikowalnych w czeSci lub caloSci.

fl oo,,'*,r**,* ::l]ffi{I|JE
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\IUz6r Nr 1

Dokument / zagadnienie

Oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierowej

wyciqg z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub inny

rt potwierdzajacy status prawny podmiotu skladajqcego
oraz umocowanie os6b go reprezentujqrych (w przypadku

reprezentacji innej ni2 okre6lono w wyciqgu lub innym

dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane

:two). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem

i prawnym, niezale2nie. od^tego, [iqdV,zos!! wydany'

Podpis oferty pzez osoby uprawnione zgodnie ze statutem -
osoby wyszczeg6lnione w ZaSwiadczeniu lub KRS'
Wymdg: Ofena Cz. t, pkt. 9, Ogloszenie 10.pkt 8a i 8b

&emZal.1 +'Wa6nienie pkt. 24 + Ogloszenie konkursowe

10 pkt 8a i 8b
Sp€tnieni, wymogu: sto

I
I

g. ,Braki lub blqdy formalne w ofercie.

l0.lPropozycja: dopuScic do oceny mt
I
I

{y
N{\

hx/^il, m r

Karta oceny formalno-Prawnei

orsanizacii :. . .. . 
*.i:.:.::.::::..'::.'::::.:::.:.i'.i.':! 

.--

':...............

wniosku z dnia (data, numer reiestru):-.

Lp
Spelnia

kryterium
rAK/NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

NIE1.

2.

TAK 2 DNI

3. TAK 2 DNI

4. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w

skladajqcych ofertq ni2 wynikajqcy z Krajowego Rejestru

Sqdo\rego lub innego wla6ciwego reiestru - dokument
pot'rrierOzaiqcy upowaZnienie do dzialania w imieniu oferenta

(-6w).
UYym6g: Oferta Cz. I Ogloszenie 10 pkt 8a i 8b
sior.ti.to w-.r,r, nCnomocnictwo lub stoso$mv dokument.

TAK 2 DNI

5. Obowigujqcy statut w wersji elektronicznej lub papierowej'
Wym6g: Ogloszenie - ust. 10 Ph 5
Srietniinie-wymogu: Statut - w wersli elektronicznei lub papierowei'

TAK 2 DNI

6. f,fotrnacia, czy oferenUoferen ci przewidujq realizowa6 zad an ie

oubliczne w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 (oferta

ivsp6lna) i 7 (podwykonawcy) Ustawy.
y$inOg, Of"rt" br. v, 6ft. + + Oferta - strona q dowa, ogloszenie - ust' 10 pkt

Bd
s'lnianio rrummrr: odnowiednie zaoisv w ofercie + umowa (ie$li konieczna).

TAK 2 DNI

7. lstqpna analiza kosztorysu pod wzglqdem wydatk6w
rvaliiikowanych i niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne
rarymogami ogloszenia o konkursie.
!m6g: Ogloszenie ust. 22
oetnienie wvmoqu: oferta - kosaorys Cz. lV, Tab. 1.

8.
lnne.

edhistt
iMiasta
-Leszczyny

iszewski



Wz6r Nr 2

Karta Aal.aaiq z zak:.ae.l w formie wspierania realizacii zadania.

RIUM
- ocena merytoryGzna -

adania (wiemY co' kiedY' dla kogo

bedzie realizowane w ramach proiektu) - (of' cz' ttt, pkr l)

llo66 punkt6w
moiliwych do

prryznania

Przyznana
punktacjaLp. Kryterium

4 5

0-2pkt
1. Zasaano66 wPlYwajqca na warto66

merytorycznq oferty, trafno66 ol"rty'
moZ{iwo56 realizacji zadania
publiczneg o pzez podmiot sktadajqcy
ofertq: w jakim stoPniu Projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na

realna Potrzebq mieszkanc6w
Czerwionki-LeszczYn.

0-2pktrt ^rr.ialuf iacf znndnv z eelami ooloszoneOo konkUfs. - ogr. wstqp i p- 2

u' P' 2) realizacji

pioiektu,'wskazano grupe odbiorc6w - adresat6w zadania @r' c'' ttt, P x),

*,ri"r"no cele proie-ktu. Z opisu jasno rarynika gdzie wystepuje problern,

ilffiil kogo'doiyczy, jaka leit skata zjawiska, przyczyny i skutki.

Fodano 2r6dla uzyskania informacji.

0-4pkt

0-2pkt
2. PoprawnoS6 i iako56 PlanowanYch

dzialaf proiektowYch: CzY Pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnleniem potrzeby realizacji
projektu, a tak2e czy mEq szanse bY6

zrealizowane w zaplanowanym czasie.

\ rantannule,na dtialania sa zoodne z celaml DfOleKIU, (of.cz'lll,p"E)

b) zaproponowanffiq n? po-trzeby grup odbiorc6w
: --^.^,ar-a da aaiaaniaaia zarniarznnveh rezultat6W- bf.cz. ltl,o,8, Ii10,

0-2pkt
,luYnduz( 0-2pkt@poSzczeg6lneetapyrealizacjidzialah-racJonalny

r -l^h r=a -a nla narrra nrr ha rm6 nrtrt rA m dzialafi (d. cz. tlt. o. g,
0-2pkt

d1 zaplanowane dzialania majq szanse bye zrealizowane w zapEnowa-

-.,* ^-^ai^ ,-, -- ,r, - o i ol

0-4pkt3. Skuteczno6d dzialafi, Proponowana
jako56 wykonania zadania i-kwalifikacie os5b, PtzY udziale
kt6rych podmiotY uPrawnione beda
realizowac zadanie Publiczne: czy
planowane rezultatY s4 moiliwe do
osiqgniqcia w ramach realizacji
Droiektu.

a) uOofumentowane kwalifikacie os6b reallzulqcycn zaoanle oraz

siosouy dokumentowania realizacii zadania (listy obecno6ci,
J^l-,,*anl^^ia\ ,^. ^- tr. - .^r

0-4pktb) wykonanie Swiadczefi wskazanych w ofercie jest realne w swleue

udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta @l cz' ttt, p' t0),

0-4pkt4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadan publicznych lub
innych projekt6u/? CzY dYsPonujq

odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wlaSciwej realizacji
zadania? CzY w Projekcie jest
---^.^,i,{=ia ^^ ^16^a rrrrrlnnfarit tcTv

a) OfefenUOferenCi pOSiaClaiq d_OSWIaOCZenrc w teallzag1r 4dt'tdtt

pi,Utit ny"h lub innych projekiow? (zetelnie realizowali wczeSniejsze

--J^^i^ ^..hliazna\ .r ^- t, ^ 1rt

0-6pkt

0-2pkt

b) ofe|gnfti dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi (of' cz V p't)t

rzeczorymi frr. "". 
V p. il, 1oi. cz. v p. z dowlaSciwej realizacji zadania? U' e'

lV.ttfulel-kolumna9)

@widzianajestpracawolontariuSZ!@r.cz.tVtabeta1-
kotumna 9 i of. cz. V, P' 1)

ffiNEJ-max36pkt.:SUMA



Wzor Nr 2

oPrawnej realizacji zadan ia
Adekwatno66 i sPojno66 finans6w
i dzialafi: czy Proponowane wYdatki

odpowiadajq proponowanym dziala-
niom, czy pzedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji zadania publicznego

odnosi sie do zakresu rzeczowego

0-2pktnYcn wYdatk6w jest adekwatna

iiptanowanyctr rezuliat6w (naklady finansowe sq proporcjonalne

zakladanych dzialari i rezultat6w\' t"t. cz. M a,bda 1),

@e z wymogami ogloszonego konkursu.

cz. M tabela 1 w odniesientu doo1rt.21 .-.....""?%
RailonalnoS6 naktad6w finansowych i

poprawno66 bud2etu: czy nakladY

finansowe zostalY zaPlanowane
poprawnie.

Poziomie rynkowYm, kosztY nie sq

@ nie zawiera blqd6w rachunkowych, 1or. cz. tv tabeta t '

bowego (5Yo-15o/o; 160/o i wiqcej) - ( or' cz'

4 uwagido kosztorysu ( wyiaSnienia )

w realizacii Proiekt6w
finansowanych I wiiOmnansowanych ze 6rodk6w publicznych (Srodki

ielnrrre woiew6dzkie ministerialne. Unllnel - bf.cz.

Do6wiadczenie w realizacji projekt6w
wspolfinansowanYch ze Srodkow
zewnqtrznych: czy organizacja
pozazqdowa wczeSniejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoteczne finansowane z

iich dotacji na realizacjq zadai
plUli|znyctr w gminie (terminowo56, rzetelno66, spos6b rozliczenia

SUMA OTRZYMANYCH PUNKT$W W CZESCI FINANSOWEJ - (max 16 pkt.):

guf,isto
Gmi6vl Miasta

C?eryl6nk#!eszczYnY

wi#rillkiszerr.'ski

\r
la,rr"r.

ERIUM llo56 punkt6w
mo2liwych do

nzvznania

Przyznana
punktaciaLp. Kryterium

1 0-2pkt
1.

do
do

0-2pkt
2.

0 -1 pkt

0-t pkt

0-2pkt

0-ipkt

0-3pkt
3.

0-2pkt


