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Zarzqdzenie Nr 589/16
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Gentrum Organizacii
Pozarzqdowych w Czerwionce-Leszczynach w 2017 roku.
Na podstawie: art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z p62n. zm.), arl.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz arl. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci poZytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 239 p62n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z p62n. zm.), w zlviqzku z Uchwalq
Nr )fiVlll/232l16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Miasta CzenrionkaLeszczyny
organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 po2ytku publicznego na2017 rok,

z

i

z

zarzqdzam, co nastqpuje

:

s1
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci pozytku
p62n. zm.), zadania
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239
publicznego w formie wspierania
bud2etu Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny
realizowanego w obszaze: ,,Zadania w zakresie dzialalno5ci na rzecz organizacji
pozarzqdovtych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre6lonym w pkt
1-32 ustawy w tym: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarzqdov'tych w pomieszczeniach
I piqtra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czenivionce-Leszczynach".

z

i

z

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik nr 1 do niniejszego Zazqdzenia.

s2
TreSc niniejszego Zazqdzenia nale2y zamieSci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej i na tablicy ogloszefi Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Wykonan ie Zarzqdzenia powierzam Naczel

n

ikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s4
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN} I MIASTA
zalqcznik Nr

Czerwronka-lrszczYnY

OGLOSZENIE

1

do Zazqdzenia Nr 589/'16
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 listopada 2016 roku

O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2OITROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr XXVlll/232l16 Rady

Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 25
listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszc4ny z organizacjam i pozarzqdowym i oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 po2ytku publicznego na 2017 rok
OGTASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnoici po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22016r., poz.239 z p62n. zm.)
na realizacje zadania publicznego Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania
z bud2etu gminy w obszatze:

i

,Zadania w zakresie dzialalno5ci na rzecz organizacji pozanqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w aft. 3 ust 3, w zakresie okre!;lonym w pkt 1-32 ;'
w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarzqdowych w pomieszczeniach I pigtra budynku przy
ul. 3.go Maja '19 w Czerwionce-Leszczynach.
Termin realizacji zadania od 01.O1.2017r. do 31.12.20'17r.

1.

Na przedstawione do realizaqi zadanie zaplanowano w budzecie w formie dotacji Srodki publiczne
w wysokoSci t30 000,00 zl.

2.

ZALOZENIAOGOLNEKONKURSU:
1) Zakres pzedmiotowy realizowanego zadaniai
Przedmiotem zadania iest prowadzenie w budynku nale2qcym do Gminy i Miasta CzenrvionkaLeszczyny przy ul. 3 Maja 19 - l pietro - Centrum Organizacji Pozarzqdowych (COP), kt6rego
celem jest pobudzanie rozw6j aktywnosci spolecznej mieszkahc6w Gminy Miasta
Czerwionka-Leszczyny, zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz dostqpu do infrastruktury
gminnej organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoS6 po2ytku
publicznego.

i

i

2) Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania:

a)

wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia Centrum Organizacji Pozarzqdowych (COP)
zgodnie z niniejszymi wymogami:

.
.

zapewnienie obslugi COP w wymiarze min. 160 godz./miesigcznie,

.

organizacja

zorganizowanie w miesiqcu styczniu szkolenia na temat zlecenia zadaf publicznych
organizacjom pozazqdowym ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem nowych wzor6w ofert,
um6w i sprawozdafi,

m najmniej 3 szkolei w ciqgu roku, w wymiarze Srednio 6 godzin
szkoleniowych, w zakresie tematycznym zdiagnozowanym w5r6d lokalnych organizacji
pozazqdowych,
-t-

.

zapewnienie stalego doradztwa og6lnego dotyczqcego bie2qcej dzialalno6ci organizacji
pozazqdowych, aKywnosd obywatelskiej, pozyskiwania 6rodk6w finansowanych na
dzialania spoleczne, promocji dzialai itp.; doradztwo powinno by6 Swiadczone przez
osoby majqce do6wiadczenie w pracy w organizacji pozarzqdowej Swiadczeniu
podobnych uslug,

i

.

zapewnienie stalego wsparcia technicznego, organizacyjnego
dostqpnego w COP,

-

np. obsluga sprzgtu

.

zapewnienie co najmniej 24 godzin doradztwa specjalistycznego w skali roku pzez
doSwiadczonych specjalist6w w danym zakresie - np. doradztwo ksiqgowe, prawne,
z zakresu ochrony danych osobowych itp.

.

prowadzenie dzialafi animacyjnych, zachqcajqcych spoleczno66 lokalna do
wigkszej aktywno6ci i integracji,

.

prowadzenie dzialai integrujqcych organizacje pozazqdowe dzialajqce na rzecz
mieszkaf c6w Czeruvionki-Leszczyn - otganizacja imprez: lll Festiwal Organizacji
Pozarzqdowych i lll Gminny Dzieh Wolontariusza,

.

aktualizowanie strony internetowej NGO

.
.
b)

-

www.ngo.czeruvionka-leszczyny.pl,
zamieszczanie aktualnych i wa2nych informacji dla trzeciego sektora i mieszkahc6w,
promoc.la dzialalnoici COP,

prowadzenie dzialai na rzecz podnoszenia kompetencji spolecznych i zawodowych
mlodzie2y, anlaszcza w zakresie promocji i prowadzenia wolontariatu mlodzie2y.

dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

.

prowadzenie dokumentacji finansowej otaz meMorycznej, dokumentujqcej
prowadzone dzialania, wskazujqce liczbq korzystajqcych, rejestr organizacji
kozystajqcych ze wsparcia COP,

.
.

prowadzenie harmonogramu korzystania z sal pzez inne organizacje pozazqdowe,

prowadzenie promocji Czeruvionki-Leszczyn w ramach prowadzonej dzialalno6ci,
wydawanych ptzez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, popzez media, jak tbwniez pop.zez
widocznq w miejscu realizacji zadania informacjQ kierowanq do odbiorc6w, o fakcie
dofinansowania zadania przez Gminq i Miasto Czenvionka-Leszczyny,

.
c)

spzqtanie pomieszczeh I piqtra.

COP bgdzie prowadzone

w

oparciu

o

zapisy regulamin6w przyjgtych Zarzqdzeniem

Nr 97/15 Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszc4ny z dnia 10 marca 2015r.:

.
.

Regulamin Centrum Organizacji Pozazqdowych w Czenrvionce-Leszczynach,

Regulamin korzystania

ze

wsparcia me$orycznego Centrum

Organizacji

Pozarzqdowych,

.

Regulamin korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozazqdowych
z zasob6w lokalowych i rzeczowych.

w

tym

Wybrana w konkursie organizacja zawrze umowe uzyczenia dot. pomieszczef, w kt6rych
prowadzona bgdzie dzialalno56 COP zgodnie ze wzorem nr 1 stanowiqcym zalqcz:nik do
niniejszego ogloszenia.

W przypadku wyboru oferty zlo2onej jako oferta wsp6lna, przed podpisaniem umowy

nale2y
dolqczyd umowe zawartq miedzy podmiotami uprawnionymi, okreslajqcq zakres ich Swiadczefi
skladajqcych sig na realizacjq zadania publicznego i wskazujqcq:

.
.

jakie dzialania w ramach rcalizacji zadania publicznego bgdq wykonywa6 poszczeg6lne
podmioty uprawnione,
spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

3.

Zlecenie realizacji wlw zadai publicznych bgdzie mialo formq wspierania wykonania tych zadai
wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie. Wymaga to wniesienia pzez organizacjq nie
mniej ni2 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, Wzy czym m najmniej
polowg w postaci finansowej.

4.

Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zaleglo5ci finansowych wobec
Gminy z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji.

5.

Oferta konkursowa powinna zawierai'.

1)
2)

3)
4)

szczegolowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

termin i miejsce realizacji dzialai w ramach zadania publicznego,
kalkulacjq przewidyra nych koszt6w realizaqi zadania pu blicznego,

informacjg o wcze6niejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego ofertg
dotyczy zadanie,

w zakresie, kt6rego

5)

informacjq o posiadanych zasobach rzeczowych, kadrowych gwarantujqcych w{a6ciwe
wykonanie zadania,

6)

informacjg

o

finansowym

i

niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)

i rzeczowym),

7)
6.

deklaracjQ o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

Oferta spozqdzona w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania Rozpozqdzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzor6w ofert
i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych rcalizaqi zadai publicznych oraz wzor6w sprawozda6
z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). Po wypelnieniu wyslaniu oferty
w generatoze naleZy jq wydrukowa6, podpisad i zlo?ye w Uzgdzie Gminy i Miasta CzenrionkaLeszczyny zgodnie z opisem w pkt. 9.

i

7.

Do oferty nale2y dolqczy6 wszystkie wymagane rczpozedzeniem zalqczniki.

8.

Ofertq konkursowe na realizacje zadania nalezy zlozye w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 grudnia 2016 roku:

a)

w formie elektronicznej poptzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerurrionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie oraz na
stronie www.ngo.czenarionka-leszczyny.pl w zakladce: generator ofert sprawozdai lub
dotacje - konkursy.

i

b)

w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem naztry zadania z adnotacjq ,,Otwarty
2017 roku"
Konkurs Ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozazqdowych
w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9.

w

9.

Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie jednego dnia od dnia
wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastQpuje poptzez informacjq w generatorze
oraz telefonicznie.

10.

Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
powola Komisjq Konkursowq.

11.Ptzy tozpatrywaniu ofert Komisja uwzglgdniala bedzie tylko takie wydatki, kt6re zwiEzane sq
z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantuje jego prawidlowq realizacjg.

konkursu nastEpi do dnia 29 grudnia 2016 roku. lnformacja o wynikach konkursu
zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Gminy i Miasta Czenvionka-

12. Rozstrzygniecie

Leszczyny zakladka:

http://www.bip.czenrionkaJeszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania3ubliczne.html

na tablicy ogloszefi Uzgdu Gminy i Miasta w Czenrvionce-Leszczynach, ul. Parkowa
stronach internetowych Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny.
13. Komisja opiniuje oferty zlo2one

a)

oraz na

w konkursie, w oparciu o nastepujqce kryteria merytoryczne:

zasadnoSd, kafno66 oferty, mozliwo6d realizacji zadania publicznego

oferte:

I

pzez podmiot skladajecy

w jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na realnq potzebe

mieszkafic6w Czeruionki-Leszczyn. (0 - 8 pkt.),

b)

poprawno66 ijako66 planowanych dzialai projektowych: czy planowane dzialania sq zgodne
z celami projektu, polrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby rcalizacji p@ektu,
a lak2e c4 majq szanse byd zrealizowane w zaplanowanym czasie. (0 - 8 pkt.),

c)

skuteczno5d dzialafi, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bqdq realizowad zadanie publiczne: czy planowane rezultaty sq
mozliwe do osiqgniqcia w ramach realizacji projektu. (0 - 8 pkt.),

d)

zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie w realizacji
zadah publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
zeczowymi do wlaSciwej realiza$i zadania? Czy w projekcie jest przewidziana ptaca
wolontariuszy. (0 - 12 pkt.).

15. Kryteria oceny czgSci finansowej:

a)

adekwatno56 i sp6jno56 finans6w i dzialafi: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizaqi zadania
publicznego odnosi sig do zakresu rzeczowego zadania. (0 - a pkt.),

b)

racjonalno66 naklad6w finansowych
zaplanowane poprawnie. (0 - I pkt.),

c)

do6wiadczenie w realizacji projekt6w wspolfinansowanych ze Srodk6w zewnqtznych: czy
organizacja pozazqdowa wcze5niejszej realizowala zadania publiczne lub projekty spoleczne
finansowane z dotacji. (0 - a pkt.).

i

poprawno56 bud2etu: czy naklady finansowe zostaly

me$orycznej i finansowej wynosi 53, ptzy czym minimalna
ilo56 punkt6w dopuszczajeca do dofinansowania wynosi 27. Szczegolowe karty oceny
formalnej i meMoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 2 i 3 do niniejszego

16. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny

ogloszenia.

'17.

Z

posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protokol, zawierajqcy rekomendacje dla
wygrywajqcej oferty oraz uzasadnienie dla ofert odzuconych. Protokol ten zostanie nastgpnie
przekazany Burmistzowi Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjecia decfzji
o pzyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie pzysluguje odwolanie.

i

18. Przyznana dotacja nie moze byc wykorzystana na:

1) pzedsiqwzigcia,

kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy iMiasta Czerwionka- Leszczyny

lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,

2)

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

3)
4)

remonty pomieszczeh i obiekt6w budowlanych,
zakupy nieruchomo6ci,

5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzai,
6) dzialalno66 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialaln056
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom ti4cznym lub prawnym,
9) dzialalno56 politycznq,
10)

pozytku publicznego,

pokrycie koszt6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres rcalizaqi
zleconego zadania,

1

1) nagrody,

premie

i

inne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b zajmujecych siq

realizacjq zadania,

12)podatek VAT - w przypadku podmiot6w korzystajqcych z ptawa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
'13)

zobowiezania z tytulu zaciAgniQtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w warto6ciowych
oraz koszty obslugi zadluzenia,

14) kosZy pokryte przez inne podmioty (zakaz

tzx. podw6jnego finansowania).
19. Warunkiem ptzekazania pzyznanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamietac, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i musze zostac
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

20. Szczeg6lowe iostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowa6 bedzie
umowa zawarta pomiedzy Gminq i Miastem Czenivionka-Leszczyny, a podmiotem wylonionym
w konkursie.
21. W prqpadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki mogq
bye przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w innej formie.
22. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w Uzqdzie Gminy i Miasta Czenvionka
-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19,1e1.321 43 12 251.

23. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 2h

i2

j ustawy.

24. Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.
25.

W 2016 roku Gmina i Miasto

Czenrvionka-Leszc4ny zlecila realizacjq

w formie wspierania

nastgpujqce zadania publiczne:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

zakresie ochrony i promocji zdrowia - 53 378,00 zl,
zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego - 70 170,00 zl,
zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci - 5 000,00 zl,
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 15 000,00 zl,
w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 193 000,00 zl,
w zakresie ekologii i ochrony z,tttietzql oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego - 4 187 ,60 zl,
w zakresie dzialalnoSci na rzec.z organizacji pozazqdowych - 140 000,00 zl.
w
w
w
w

Na realizacjg tych zadaf z bud2etu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny do dnia 30 listopada
2016 roku przekazano og6lnq kwotq dotacji w wysoko6ci 480 735,60 zl.

27. Burmistz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstzygniqcia konkursu.

-5-
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Wz6r Nr

1

UMOWA

o kotzystanie z pomieszczef Nr .,,.,,...... /16
zawarta w dniu ................2016r. o korzystanie z pomieszczefi polozonych w CzeMionceLeszczynach pzy ul.3 Maia'19 pomiQdzy Gminq iMiastem Czerwionka-Leszczyny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibq w Czerwionce-Leszczynach (44-238) ptzy
ul. Ligonia 5c, w imieniu kt6rej na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny N 5112 z dnia 09.01.2012r. dziata Dyrektor Zakladu mgr Marian
Uherek, zwanym w dalszym ciqgu umowy ,,Udostepniajqcym"
a

reprezentowane przez:

zwanym w dalszym ciagu umowy ,,Korzystajqcym' o nastepujqcej tre6ci:

sl
Wascicielem nieruchomosci zabudowanej budynkiem polozonym pzy ul. 3 Maja 19
w CzeMionce-Leszczynach jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a przedmiotowy
budynek pozostaje w uzyczeniu Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w CzeMionceLeszczynach (jednostki organizacyjnej gminy).

s2
Pzedmiot niniejszej umowy stanowiq pomieszczenia po.lozone na I piqtze budynku
pzy ul. 3 Maja 19 w CzeMionce-Leszczynach o lqcznej powiezchni 89,30 m'?.
2. Udost?pniajAcy oddaje a Korzystajqcy przyjmuje pomieszczenia od dnia 1 stycznia
1.

2017 t.
a

Korzystajecy ma r6wnie2 obowiqzek utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
organizacyjnym pomieszczenia o powiezchni 28,10 m'z kt6re bqdq u2yczone
stowarzyszeniom na siedzibq stowarzyszenia, w tym usytuowanie w nich szafek
w kt6rych pzechowywane b?dq dokumenty statutowe.

i

s3
Kozystajqcy bqdzie wykozystywal pomieszczenia w celu prowadzenia Centrum
Organizacji Pozarzqdowych, w spos6b ina zasadach okre6lonych w ogloszeniu
o warunkach Konkursu ofert na zadania publiczne pod nazwe "Prowadzenie centrum
organizacji pozazqdowych w pomieszczeniach lpietra budynku przy ul. 3 Maja 19
w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Do obowiqzk6w Kozystaj4cego nale2e6 bedzie r6wniez:
1) dbalosd o czystosd, stan techniczny oraz pzepisy BHP i p.poz.,

2) zabezpieczenie udostQpnionych pomieszczefi

pzed

dzialaniami

os6b

niepowolanych,

3) utzymanie porzqdku w udostqpnionych pomieszczeniach.

ss
1. Umowa zostaje zawarta na czas okre5lony od dnia 'l stycznia 2017r. do dnia

31

grudnia 2017r.

2.

Udostqpniajecy zastrzega sobie prawo rozwiqzania umowy za jednomiesiqcznym
wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiqca kalendarzowego w6wczas, gdy:
1) przedmiot u2yczenia stal siq niezbgdny Udostqpniajqcemu dla wykonywania jego
prawem okre6lonych zadai,
2) w pr4padku zmiany sposobu korzystania z pomieszczef przez Kozystajqcego.

s6
Korzystajqcy nie moze dokona6 bez zgody Udostepniajqcego zmian w substancji budynku
lub pomieszczeniach za wyjqtkiem prac adaptacyjnych dla prowadzenia dzialalno6ci,
o kt6rej mowa w $ 4 niniejszej umowy.

s7
Korzystajqcy zobowiqzany jest odda6 pomieszczenia
niepogorszonym stanie technicznym, poza zu2yciem wynikajqcym ze zwyklego

Po zakoiczeniu umowy

w

korzystania.

s8
Umowq spozqdzono
ze stron.

w dw6ch

jednobrzmiqcych egzemplarzach po jedym dla ka2dej

ss
Wszelkie spory mogqce wyniknq6 na tle stosowania niniejszej umowy rozstzygane bgdq
przez sqd wla6ciwy dla Udostgpniajqcego.

UDOSTEPNIAJACY

KORZYSTAJACY

E
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Wz6r Nr 2
Karta oceny formalno-prawnej
(dotacja z po?ytku publicznego

Nazwa oroanizacii

-

2017 r.)

:

Obszar: Zadania w zakresie dzialalnoSci na tzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okreSlonym w pkt 1-32
Prowadzenie Centrum Organizaqi Pozazqdowych w 2017 roku

Dokument / zagadnienie

Lp.

Spelnia
kryterium

TAI(NIE
2

1

-

sp6jnoSC wersji z generatora i papierowej

1.

Oferta

2.

Podpis ofer$ pzez osoby upowa2nione do skladania
o6wiadczeh woli w imieniu oferent6w

Dopu6cid do oceny merytorycznej

3

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

4

NIE

TAK

1 DZIEN

TAKNIE

1[.

nnuL
I gtA*u

Burmistrz
Gminy,j Miasta

ri

VVr6r Nr 3

Karta ocany mery

o4tczno-flnamfl.l - dotecja z zakrcau po2yiku publlcznego

w

fomla wsploranla r€allzacji zadania.

Lp.

Kryterium

SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM
- ocena merytoryczna -

llo56 punkt6w
mo2liwych do
olzvznania

Przyznana
punktacja

1

2

3

4

5

Zasadno66 wplywajqca na warto66
merytorycznq oferty, trafnoS6 oferty,
mozliwo66 realizacji zadania
publiczneg o przez podmiot skladajqcy
1.
ofertg: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkafic6w
Czerwionki-Leszczvn.
Poprawno66 i jako56 planowanych
dzialafi projektowych : Czy planowane
dzialania sq zgodne z celami projektu,
2. potrzebami grupy odbiorc6w
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, a tak2e czy malq szanse by6
zrealizowane w zaplanowanym czasie.
Skuteczno6d dzialafi , proponowana
jako56 wykonania zadania i kwalifikacje
os6b, przy udzide kt6rych podmioty
3. uprawnione bqdq realizowa6 zadanie
publiczne: czy planowane rezultaty sq
mo2liwe do osiqgniqcia w ramach
realizacii proiektu.
Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub
innych projekt6w? Czy dysponujq
4.
odpowied nimi zasobami ludzkimi,
rzeczorymi do wla6ciwej realizacji
zadania? Czy w projekcie jest
ozewidziana Draca wolontariuszv.

a) dokonano og6lnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo bqdzie
realizowane w ramach oroiektu)
b) proiekt iest zgodny z celami ogloszonego konkurs.

0-2pkt
0-2pkt

c) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potrzebq realizacji projektu, wskazano
grupe odbiorc6w - adresat6w zadania, wskazano cele projektu. Z opisu jasno
wynika gdzie wystqpuje problem, potrzeba kogo dotyczy, jakajest skala
zjawiska, Wzyczyny i skutki. Podano 2r6dla uzyskania informacji.

0-4pkt

a) zaplanowane dzialania sq zgodne z celami projektu,
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i prowadza do osiag nie cia zamierzonych rezultat6w,
c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dzialafi - racjonalny i dobrze
zaplanowany harmonogram dzialafi ,
d) zaplanowane dzialania majq szansg by6 zrealizowane w zaplanowanym
czasie,
a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz sposoby
dokumentowan ia realizacii zadania ( listy obecnoSci, doku mentacia )
b) wykonanie Swiadczefi wskazanych w ofercie jest realne w Swietle
udokumentowanych mo2liwoSci oferenta,

a) oferenUoferenci posiadajq do5wiadczenie w realizacji zadafi publicznych lub
nnych proiekt6w? (rzetel nie realizowa li wcze6nieis ze zadania publiczne),
b) oferenUci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi, rzeczowymi do
wla5ciwei realizaci i zadania?
i

c) Czy w projekcie przewidziana jest praca wolontariuszy

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

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

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI MERYTORYCZNEJ max 36 pkt
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Wz6r Nr 3
Lp.

Kryterium

1

2

AdekwatnoS6 i sp6jno56 finans6w
i dziala6: czy proponowane wydatki
od powiadajq proponowanym
dzialaniom, czy przedstawiona
kal ku lacja koszt6w realizacji zadan ia
publicznego odnosi siq do zakresu
rzeczoweeo zadania.

1.

RacjonalnoS6 naklad6w finansowych
i poprawno6d bud2etu: czy naklady
fi nansowe zostaty zaplanowane
poprawnie.

2.

Do5wiadczenie w realizacji projektow
wsp6tfinansowanych ze Srodk6w
zewnqtrznych : czy organizacja
pozazqdowa wczeS n iejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoleczne finansowane z
dotacii.

3.

SZCZEGOTOWY OPIS KRYTE
- ocena finansowa -

RI

UM

3

a) zaproponowane wydatki sa niezbedne do poprawnei realizacii zadania

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w

jest adekwatna do zaplanowanych

llo56 punkt6w
mo2liwych do
orzrrznania

Przyznana
punktacja

4

5

0-2okt

rezultat6w (naklady finansowe sq proporcjonalne do zakladanych dzialah
irezultat6w)

0-2pkt

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogloszonego konkursu

0-2pkt

b) wydatkizostaty okre6lone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zav,ty2one,
ani zani2one (adekwatne do zamierzonych dzialafi )
c) poziom wkladu wlasnego finansowego (ptzy czym 5 o/o - 0 pkt, od 5-10 o/o 1
pkt, powy2ei 10 o/o - 2 pkt )
d) poziom wkladu wlasnego osobowego (przy czym 5 o/o - 0 pkt, od 5-10 o/o I
okt. oowv2ei 10 o/o - 2 okt )
a) oferenUci majq do5wiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych/
wspolfi nansowanych ze Srodk6w publicznych (Srodki g m inne, powiatowe,
wojew6dzkie, ministerialne, unijne) - ile projekt6w oferent zrealizowal, na jakie
kwoty i czy zostaly prawidlowo rozliczone

0-3pkt

b) czy oferent realizowal projekty o podobnej specyfice, ile takich projekt6w, na
jakq kwotg

0-2pkt
0-2pkt
0-3pkt
0-1pkt

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCT FTNANSOWEJ (max 17 pkt)

gt lt
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