Zatzqdzenie Nr 640/'15
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
z dnia 26listopada 2015 roku

w

sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizaciQ zada6
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu

publicznych Gminy
gminy w 20'16 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.lJ. z 2015 r., poz. 1515 z po2n. zm.\, art 11 ust. 'l pkt 2 i ust. 2
oraz arl. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 t., poz. 11'18 po2n. zm.\, art. 221 ust l

z

flnansach publicznych (t.j. Dz U.
po2n.
zm.), ar!. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004
z 2O1g t., poz. 885 z
r, o pomocy spolecznej (t. j. Dz. U. 22013 r., poz. 182 z p62n. zm.), w zwiqzku z
UchwalE Nr Xll/'168/15 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z
dnia 23 pa2dziemika 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu
Wsp6hracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSC po2ytku
ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r.,

o

publicznego na 2016 rok,

zarzqdzam, co nastepuje:

s1

L

Oglaszam otwarty konku6 ofert na realizacje przez organizacie
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 t., poz. 1118 z p62n. zm.), zadania publiczneg! w formie
wspierania z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizowanego
w obszarze;

,,zadania w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu
spolecznemu: organizacja przedsigwzie6 majEcych na celu zapewnienie
schronienia, positku i niezb?dnego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu
gminy."

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego ZazEdzenia'

s2

w

Biuletynie lnformacji
Publicznej, na stionie internetowej ina tablicy oglosze6 UrzQdu Gminy iMiasta
Czerwionlia - Leszczyny i osrodka Pomocy Spolecznej w CzeMionce-

Tre6c niniejszego ZazEdzenia nalezy zamiescid
Leszczynach.

I
s3
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi wydzialu Rozwoju
Gminy i Miasta.

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

Zalqcznik

('zerwronka-Leszczytry

Do Zazqdzenia
Nr 640/15
Burmistrza GminY i Miasta
Czerwionka - Leszczyny
z dnia 26 listopada 2015 roku

OGTOSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W

2016 roku

W zwiezku z UchwalE Nr XlU168/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
23 paidziernika 201i roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy
Cminy i lliasta CzeMionka-Leszczyny z organizacjami pozazedowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnos6 pozytku publicznego na 2016 rok
OGLASZAM
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazedowych i innych podmiot6w wymienionych
w art. g ust. 3 ustawy o dziatatnoSii poZytku publicznego i o wolontariacie (t Dz U'
z 2014 r., N 1118 p62n. zm.,) na realizacje zadania publicznego Gminy i Miasta
Czerwionia-Leszczyny w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta w 20'16 roku'

i

z

Konkurs obejmuje nastqpujqce rodzaje zada6 (obszar 5 b):

w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:
organizacla przedsigwzigc majqcych na celu zapewnie-nie schronienia, posilku

,,Zadania

i niezbgdriego ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy."

w tym:

ZADANIE NR 1- Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wyzyvvieniem dla
bezdomnych mQzczyzn - w tym os6b niepetnosprawnych ruchowo.- z terenu Gminy
Leszc.yny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra musi
i Miasta bzerwionka
okresie miesieca wynosi 35,
zoslae zabezpieczona ptzez oferenta
z mozliwosciA zwiekszenia tego zapotrzebowania do 40 os6b w. okresie zimowym
od 1 stycznia io 31-marca 2016 roku iod 1 pa2dziernika do 31 grudnia 2016 roku'
ZADANIE NR 2 - Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wyzwaniem dla
dziedmi z terenu Gminy i Miasta
bezdomnych kobiet oraz bezdomnych kobiet
Czerwion'ka Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, ktora musi zosta6
mo2liwoSciq
okresie miesiqca wynosi 3
zabezpieczona przez-of;renta
1
okresie zimowym od stycznia do
zwiqkizenia tego zapotrzebowania do 6 os6b
31 marca 2016 roku iod 1 paidziernika do 31 grudnia 2016 roku

-

w

z

-

1.

w

w

z

Na przedstawione do realizacji zadania zaplanowano w budzecie w formie dotacji
Srodki publiczne w wysokosci 185 000,00 zl., w tym:
a) na zadanie Nr 1 - 180 000,00 zl.
5 000,00 zl.
b) na zadanie Nr 2

-

2.

Termin realizacji zadari od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

3.

ZaloZenia og6lne konkursu:

)

Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegov'rych we wszystkie
dni kalendarzowe miesiqca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu bqdqcym w wylqcznej
i swobodnej dyspozycji oferenta, bezdomnym mQ?cryznom, bezdomnym kobietom oraz
dziecmi, 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
Leszczynach. Osoby bezdomne
Czerwionce
OSrodek Pomocy Spolecznej
przez
w
Czerwionce Leszczynach sq
O6rodek
Pomocy
Spolecznej
skierowane
klientami OSrodka. Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujqcym sig na
terenie wojew6dztwa Slqskiego, polozonym w takiej odlegloSci, 2e dqazd z OSrodka
kt6rym bqdzie
Czerwionce-Leszczynach do miejsca,
Pomocy Spolecznej
realizowane Swiadczenie nie przekroczy 50 km, na rzecz mieszkaic6w Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny.
1

z

w

-

-

w

2)

w

Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania:

a) wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia ka2demu

mieszkaficowi

plac6wki:
- calodobowego dostqpu do lokalu, w kt6rym bgdzie realizowane zadanie,
- oddzielnego l62kawraz z poScielq,
- wydzielonego miejsca w szafie, krzesla oraz miejsca przy stole
- codziennego wyzywienia: 3 posilki dziennie - 6;niadanie, obiad w postaci
cieplego posilku oraz kolacja; w pzypadku dzieci wy2ywienie odpowiednie do
wieku dziecka
- warunk6w sanitarnych umo2liwiajqcych utrzymanie higieny osobistej, w tym
zapewnienie Srodk6w czystoSci w postaci: cieplej wody, mydla, szamponu,
pasty do zqb6w, Srodk6w higieny osobistej, proszku do prania, itp.,
- bielizny osobistej oraz odzie2y i obuwia stosownie do pory roku,
- zaopalrzenia w leki, kt6re znaldujq sig w standardovvym wyposazeniu apteczki
oferenta,
- pomieszczenia Swietlicy umo2liwiajqcego spgdzenie czasu wolnego.
b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelniad plac6wka:

- plac6wka musi spetnia6 wymogi sanitarne i przeciwpo2arowe przewidziane
w powszechnie obowiqzujqcych przepisach,
- plac6wka musi umo2liwia6 pelne funkcjonowanie os6b niepelnosprawnych.
c) dodatkowe wymagania, jakie musi spelniae wykonawca:

-

wykonawca w uzasadnionych pzypadkach zapewnia bezplatny transport
os6b z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do plac6wki,
wykonawca zobowiqzuje siq w razie potzeby do transportu mieszkaica
plac6wki do najbli2szej plac6wki zdrowia,

osoby, kt6rych doch6d przekracza kryterium dochodowe

okreSlone
ponoszE
poz.
odplatno66
(t.i.22015
163)
r',
pomocy
spolecznej
w Usiawie o
zgodnie z Uchwalq NR lv/52l14 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach z
dn. 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia szczeg6lowych zasad
ponoszenia odplatnoSci za pobyt w osrodkach wsparcia udzielajqcych
schronienia osobom bezdomnym. Oplatq pobiera6 bqdzie OSrodek Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach

4. Zlecenie realizacji zadari publicznych bgdzie mialo formq wspierania wykonania
tych zadai wtaz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to
o/o wkladu wlasnego w calkowitym
wniesienia przez organizacjg nie mniej niz 10
koszcie reaiizacji zadania, ptzy czym co najmniej po.lowq w postaci finansowej'

5.

ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych
w wysokoSci do 25o/o udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq

W

wynag rodzenia koordYnatora.

uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w
zakupu sprzqtu komputerowego i audiowizualnego, jezeli ich zakup bezposrednio
zwiqzany jest z meryto rycznq realizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze
przekroczye 15% wartoSci finansowej zadania.

6. W szczeg6lnie

7. W przypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotacjq w wysoko5ci ni2szej

niz

wniosk'owana, ,iednik nie mniej, ni2 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje siq
uzgodnieri, kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji
za6ania. Wprowadzone zmiany nie mogq obni2yc warto5ci merytorycznej
projektu i iego zaloZonych efekt6w. W takim przypadku, zaktualizowany
harronogr"m- i kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania do
wielkosci przyznanej dotacji nale2y przedlo2y6 w ciqgu 2 dni, w Kancelarii Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 i poprzez
geneiator wniosk6w www.witkac'pl. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w'
terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja z dotacji.

8.

Dotacje mogq otzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zaleglosci
finansowych wobec Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji'

9.

Oferta konkursowa powinna zawierae'.

zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
1) szczeg6lowy

4)

informacje o wczesniejszej dziatalnosci podmiotu sktadajacego oferte w zakresie,
kt6rego dotyczy zadanie,
5) informacjq posiadanych zasobach rzeczowych, kadrowych lokalowych
gwarantujqcych wlaSciwe wykonanie zadania,
6) informacj? finansowym niefinansowym wkladzie wlasnym osobowym
(wolontariat) i zeczowym,
7) deklaracjq o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nalezy dolqczye nastepujqce dokumenty:
a) aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, wyciEg z ewidencji lub inny
dokument potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego ofertq oraz
umocowanie os6b go reprezentujqcych (w przypadku reprezentacji innei niz
okreslono w odpisie, wyciqgu lub innym dokumencie, r6wnie2 aktualne,
prawidlowo podpisane pelnomocnictwo). Odpis musi byd zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal
wydany,
b) wydruk prowadzonego pzez Wojewode Slqskiego rejestru plac6wek
zapewniajqcych miejsca noclegowe, z zaznaczeniem mieisca na liscie,
w pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6w skladajqcych
Krajowego Rejestru Sedowego lub innego
ofertq ni2 wynikajqcy
wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajecy upowaznienie do dzialania
w imieniu oferenta C6w),
obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej doleczony do oferty popzez
generator lub w wersji papierowej dolaczony do oferty,
e) w przypadku zlozenia oferty wsp6lnej nalezy doleczyd umowe zawartq
miqdzy dwoma lub wiecej podmiotami uprawnionymi, okreslajqca zakres ich
Swiadczen skladajqcych sie na realizacje danego zadania publicznego
i wskazujaca:
jakie dziatania w ramach realizacji zadania publicznego bede wykonywa6
poszczegolne podmioty uprawnione,
spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,
kserokopia dokumentu potwierdzajqcego spelnienie wymog6w sanitarnych
powszechnie obowiqzujecych
przeciwpo2arowych przewidzianych
pzepisach prawa.

o
o

i

i

z

c)

z

d)

.

.
0
i

w

lO.Oferta sporzEdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozedzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznei z dnia 15 grudnia 2010 r.,
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania
publicznego oez wzotu sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
z 2011 tok't Nr 6 poz. 25). Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nalezy
jq wydrukowa6, podpisa6 i zlolyt w Uzqdzie Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny zgodnie z opisem w pkt. 12.
11. Do ofert konkursowych nalezy dolqczyd wymagane

zahczniki

12.Oferty konkursowe na realizacjq zadania nalezy zlozye
terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku:

w

niepzekraczalnym

a) w formie elektronicznej po1zez generator wniosk6w zamieszczony na
stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod
ogloszeniem o niniejszym konkursie oaz na stronie www.ngo.czerwionkaleszczyny.pl w zakladce: generator ofert i sprawozdai lub dotacje b)

konkursy.
w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizacjq zadafi
publicznych w 2016 roku (Obszar 5 b)" w Kancelarii Uzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

l3.Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje popzez
informacjg w generatoze oraz telefonicznie.

14.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy

i

Miasta

Czerwionka-Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

1l.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglgdniala bqdzie tylko takie wydatki' kt6re
zwiqzane sq z przedmiotem realizowanego zadania otaz gwarantujq jego
prawidlowq realizacjg.

l6.Rozstrzygnigcie konkursu nastqpi do dnia 29 grudnia 2015 roku. lnformacja
o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej
Uzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny w zakladce:
http://www.bip.cze|.\/ttionka-leszczyny.pl/informacje-uzedu/dotacje-na zadaniaJubliczne.html

na tablicy ogloszeri Uzqdu Gminy i
ul. Parkowa
Leszczyny.

9

Miasta w Czerwionce-Leszczynach,
oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-

lT.Komisja opiniuje

ofefi

zlo2one w konkursie, w oparciu

o nastqpujqce kfieria

merytoryczne:
a) zasadno66, trafno66 oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego pzez
podmiot sktadajqcy ofertq: w jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie
odpowiada na realnq potrzebq mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn
(0 - 8 pkt.),
b) poprawnoS6 i jakoS6 planowanych dzialarl projektowych: czy planowane
celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w
dzialania sq zgodne
potrzeby
realizacji projektu, a takze czy maiq szanse by6
i uzasadnieniem
zrealizowane w zaplanowanym czasie (0 - 8 pkt.)'
c) skutecznoS6 dzialari, proponowana jako56 wykonania zadania
kwalifikacje os6b, przy udziale kt6rych podmioty uprawnione bgdq
realizowad zadanie publiczne: czy planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiqgniqcia w ramach realizacji projektu (0 - 8 pkt.)'
d) zasoby' potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq
do6wiadczenie w realizacji zadarl publicznych lub innych projekt6w? Czy
dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi do wlaSciwej
realizacji zadania? Czy w projekcie jest pzewidziana praca wolontariuszy?
(0 - 12 pkt.),

z

i

'

i

-5-

18. Kryteria oceny czq6ci finansowej:

a) adekwatno66 i sp6jno6i finans6w i dzialari: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dzialaniom? Czy przedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji zadania publicznego odnosi siq do zakresu zeczowego

zadania?(0-4Pkt.),

b) racjonalnoS6 naktad6w finansowych i poprawno6d bud2etu: czy naklady
finansowe zostaly zaplanowane poprawnie? (0 - 9 pkt.)'
c) do6wiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewngtrznych: czy organizacja pozarzqdowa wczeSniejszej realizowata
zadania publiczne lub projekty spoleczne finansowane z dotacji? (0 - a pkt.).

lg.Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wynosi 53, przy
czym minimalna ilo56 punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 27'
Szczegolowe karty oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowia
odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do niniejszego ogloszenia.

20, Z

posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protok6l, zawierajqcy

rozstrzygniqcie konkursu wraz z uzasadnieniem dla ofert odrzuconych. Protok6l
ten zostanl-e nastqpnie przekazany Burmistrzowi Gminy i Miasta czenrvionkaLeszczyny, celem podiqcia ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji. Od decyzji
Burmistrza nie przysluguje odwolanie.

2l.Przyznana dotacja nie mo2e byd wykorzystana na:
1)- przedsiqwzigcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta
bzerwionka- Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie
przepis6w szczeg6lnYch,
2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na
realizaciq zadania poza terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomoSci,
5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzafi,
oi oziatatnose gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dziatalno56 po2ytku
publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dzialalno66 PolitYcznq,
10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza
zakres realizacji zleconego zadania,
11) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowq lub finansowej dla os6b
zajmujqcych siq realizacjq zadania,
12) podat;i VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z prawa do
odliczenia podatku od towar6w i ustug z tytulu dokonanych zakup6w,
13) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej pozyczki, kredytu lub wykupu
papier6w wartoSciowych oraz koszty obslugi zadlu2enia,

'
.

14) wynajem lub dzier2awq obiekt6w wlasnych Gminy i jej jednostek
organizacyjnYch,
15) koszty pokryte przez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania)

22,Warunkiem przekazania przyznanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy
dotacji (nale2y pamigta6, ze wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu
umowy i musiq zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

23.

Szczeg6lowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania
reguloirvac bgdzie umowa zawaia pomiqdzy Gminq Miastem CzerwionkaLeszczyny, a podmiotem wylonionym w konkursie.

i

24.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania 'To"y,
Srodii-moga by6 przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu
zarezepowane

lub na realizacjq zadania w innej formie'

25.Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w_ Urzqdzie _Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wydziat Rozwoju Gminy i Miasta'
ul. 3 Maja 1 9, tel. 32 43 12 25'l .

26.Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert
w art. 15 ust. 2h
27

i2j

w

spos6b okreslony

ustawY.

.ZloZenie oferty nie jest r6wnoznaczne z ptzyznaniem dotacji'

28.W 2015 roku Gmina i Miasto czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjg w formie
wspierania nastqpujqce zadania publiczne:
. w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
. w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
. w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci'
. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury tizycznq'
. w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom. i. osobom
w trudnej sytuacji zytiowel oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b'
. w zakresie dzia6ln;Sci wspomagajqcej rozw6j gospod arczy, w tym rozw6j
przedsigbiorczo6ci,
w zakresie dzialalnoSci na tzecz organizacii pozarzqdowych
Na realizacjq tych zadari z bud2etu Gminy Miasta czerwionka-Leszczyny
do dnia ZG iLtopaOa 2015 roku przekazano og6lnq kwotq dotacji w wysokosci:

.

i

313722,00 zl.
konkursu.
29. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnigcia
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Wz6r Nr 1
Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z poZytku publicznego

Nazwa organizacji
Obszar:

2016 r.)

:

Dokument

Lp

-

/ zagadnienie

Spelnia
kryterium

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

I

5

t;rl
TAKNIE

r.
2.

3

2

1

sp6jno56 wersji z generatora i

papierowej

lorerta Aktualny v'/yciqg z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub
dokument potwierdzajqcy status prawny podmiotu
ofertq oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w

i

i

reprezentacji innej ni2 okreSlono w wyciqgu lub
dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo
pelnomocnictwo). Odpis musi byc zgodny z aktualnym

fak$cznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy zostal wydany
3.

Podpis oferty pzez osoby uprawnione zgodnie ze statutem
osoby wyszczeg6lnione w ZaSwiadczeniu lub KRS.

W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji
skladajqcych ofertq ni| wynikajqcy z Krajowego
Sqdowego lub innego wlaSciwego rejestru

4.

potwierdzajqcy upowaznienie
I

'l

l
7.

do dzialania w

imieniu

t-6\vL_
Obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej lub papierowej.

lnformacja, czy oferenUoferenci pzewidujq realizowa6
publiczne w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6
wsp6lna) i 7 (podwykonawcy) Ustawy.

(

Analiza kosztorysu pod wzglqdem wydatk6w
i niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne z
ogloszenia o konkursie i zapisami Rocznego
Wspolpracy

8.

9.

z

prowadzonego pzez Wojewodg Slqskiego
plac6wek zapewniajqcych miejsca noclegowe, z zaznaczen
ieisca na liScie.

Vlfodruk

Kserokopia dokumentu potwierdzajqcego spelnienie
sanitarnych i pzeciwpozarowych (decyzje,
stosown

10.

DopuSci6 do oceny merytorycznej
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Wz6r Nr 2
torycznei - finansowei - dotacia z zakresu po2ytku publiczneqo w formie wspierania realizacii zadan ta.
llo56 punkt6w
Przyznana
Kryterium
SZCZEGOLOVVY OPIS KRYTERIUM
punktacja
mo2liwych
do
- ocena merytoryczna Drzvznania

2

3

4

Zasadno66 wptywajqca na wartoS6
merytorycznq oferty, trafnoSc oferty,
mozliwoS6 realizacji zadania
publiczneg o pruez podmiot sktadajqcy

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo
bedzie realizowane w ramach projektu)
b) oroiekt iest zqodnv z celami ooloszoneqo konkurs
c) szczeg6lowo opisano uzasadniono potrzebq realizacji projektu,
wskazano grupe odbiorc6w adresat6w zadania, wskazano cele
projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem, potrzeba kogo
dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki. Podano 2r6dla
uzyskania informacji.

0-2pkt

a) zaplanowane dzialania sa zgodne z celami proiektu,
dzialafi projektowych: Czy pla- b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
nowane dziatania sq zgodne z celami i prowadza do osiagniecia zamierzonvch rezultatow,
projektu, potrzebami grupy odbiorc6w c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dztalafi
racjonalny
potrzeby
realizacji
uzasadnieniem
i dobrze zaplanowanv harmonoqram dzialafi,
projektu, atakZe czy mqq szanse by6 d) zaplanowane dzialania majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowazrealizowane w zaplanowanym czasie. nym czasie,
Skuteczno66 dzialan, proponowana a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie otaz
wykonania zadania i sposoby dokumentowania realizacji zadania (listy obecno6ci,
kwalifikacje os6b,
udziale dokumentacia)
podmioty
kt6rych
uprawnione bgdq b) wykonanie Swiadczefi wskazanych w ofercie jest realne w Swietle
realizowa6 zadanie publiczne: czy udokumentowanych mo2liwo6ci oferenta,

0-2pkt
0-2pkt

1

1.

w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkafc6w

ofertq:

Czenrionki-Leszczyn.
2.

Poprawno66

i

i jako56 planowanych

-

i

3.

jako56

ptzy

planowane rezultaty sq mo2liwe do

4.

0-4pkt

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

w

ramach realizacji
proiektu.
Zasoby i potencjat oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
realizacji zadafi publicznych lub
innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
osiqgnigcia

0-2pkt

w

oferenUoferenci posiadajq do6wiadczenie w realizacji zadaft
publicznych lub innych projekt6w? (rzetelnie realizowali wczeSniejsze

a)

0-4pkt

zadania publiczne),
b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi, rzeczowymi
0-6pkt
do wla6ciwei realizacii zadania?
rzeczowymi do wlaSciwej realizaqi cl Czy w projekcie przewidzianajest praca wolontariuszy
projekcie jest
zadania? Czy
0-2pkt
przewidztana praca wolontari uszy.
max 36 pkt.:
SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI MERYTORYCZNEJ
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Wz6r Nr 2
Lp.
1

1.

Kryterium

SZCZEGOLOVVY OPIS KRYTERIUM
- ocena finansowa -

2

3

AdekwatnoSd i sp6jno56 finans6w a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania
i dzialafi: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziala- b) wysokoSc zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do
niom, czy przedstawiona kalkulacja zaplanowanych rezultat6w (naklady finansowe sq proporcjonalne do

llo56 punkt6w
mo2liwych do
orzvznania

Przyznana
punktacja

4

5

0-2pkt
0-2pkt

koszt6w realizacji zadania publicznego zakladanych dzialafi i rezultat6w)

odnosi siq do zakresu rzeczowego
zadania.
2.

3.

RacjonalnoSi naktadow finansowych i a) wydatki sq zgodne z wymogami ogtoszonego konkursu
poprawnoSc budzetu: czy naklady
finansowe zostaty zaplanowane b) wydatki zostaty okre6lone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
poprawnie.
zav'ry 2one, ani zaniho ne (ad e kwatn e do zamiezo n ych dzialafll
c) poziom wkladu wlasnego finansowego (przy czym 5 o/o - 0 pkt, od 5-10
o/o 1
okt. oowvZei 10 o/o - 2 pkt )
d) poziom wkladu wlasnego osobowego (przy czym 5 o/o - 0 pkt, od 5-10
% 1 pkt, powyzei 10 o/o - 2 pkt )
Do6wiadczenie

w realizacji projekt6w

ze Srodk6w
zewnqtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wcze6niejszej
wsp6tfinansowanych

realizowata zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z

a) oferenUci majq do6wiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych /
wsp6tfinansowanych ze Srod k6w publicznych (Srod ki g m in ne, powiatowe,
wojew6dzkie, ministerialne, unijne) - ile projekt6w oferentzrealizowat, na
iakie kwotv i czv zostaly prawidlowo rozliczone
b) czy oferent realizowal projekty o podobnej specyfice, ile takich
proiekt6w, na iaka kwote

0-2pkt
0-3pkt
0-2pkt
0-2pkt

0-3pkt

0-lpkt

dotacii.

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI FTNANSOWEJ
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- (max 17 pkt.):
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