
BURMISTRZ
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( zt rw,rnrkg- lgg2qgyny Zarzqdzenie Nr 18/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia20 stycznia 2O17 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadari publicznych
w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego
w 2017 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j.Dz.U. z2016r.,poz.446zp62n.zm.), ar1.11 ust. 1pkt1iust.2orazarl. 13ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 239 z p62n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

- o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z p62n. zm.), w zwiqzku
z Uchwalq Nr )fiVlll/232l16 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia 25 listopada
2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2017 rok,

zarzqdzam, co nastq p uje :

s1
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjQ przez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z p62n. zm.), zadafi
publicznych w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
realizowanych w obszarze zadan w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury
i dziedzictwa narodowego:

a) organizacja dla mieszkafic6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

b) kultywowanie tradycji regionalnych.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Tre56 niniejszego Zatzqdzen ia nale2y zamieScid w Biuletynie lnformacji Publicznej,
na stronie internetowej i na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Wykonan ie Zarzqdzenia powierza m N aczel n ikowi \A&dzialu Spraw Spolecznych.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Za@znik
do Zaeqdzenia Nr 18/17
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 20 stycznia 2017 toku

OGTOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 20,17 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr XXVlll/232l16 Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach
z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny z organizacjami pozarzAdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 pozytku publicznego na 2017 rok

OGTASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.239 z p62n. zm.)
na realizacjq zadai publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta w 2017 roku.

1. Konkurs obejmuje nastgpujqce rodzle zadafi (Obszar ll):

Zadania w zakresie kultury sZuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego:

a) organizacja dla mieszkahc6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

b) kultywowanie tradycji regionalnych.

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze ll proponuje siq pzeznaczyl jako wsparcie
w formie dotacji Srodki publiczne w wysoko6ci: 70 000,00 zl.

3. Zadania mogq by6 realizowane w terminie od 15 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zlecenie realizacji zadafi publicznych bgdzie mialo forme wspierania wykonania tych zada6
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia Wzez otganizacje nie
mniej ni2 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, ptzy crym co najmniej
polowg w postaci finansowej.

W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci do 25%
udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.

W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu
spzetu komputerowego i audiowizualnego, jezeli ich zakup bezpo6rednio zwiqzany jest
z merytotycznq realizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze pzekroc,zyt 15% wartosci
finansowej zadania.

W przypadku, kiedy organizacje otzymaly dotacjq w wysokoSci ni2szej ni2 wnioskowana,
jednak nie mniej, niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sig uzgodniei, kt6rych celem jest
doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizaqi zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq
obni2y6 warto6ci meMorycznej projektu i jego zalozonych efekt6w. W takim przypadku,
zaktualizowany harmonogram i kalkulacjQ przewidywanych koszt6w realizacji zadania do
wielkoSci przyznanq dotacji nale2y przedlo2ye w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Uzgdu
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosk6w
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www.witkac.pl. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w. terminie traktowane bqdzie jako
rezygna$a z dotacji.

8. Dotacje mogq otzymac organizacje pozazqdowe, kt6re nie maje zaleglo6ci finansowych
wobec Gminy z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji.

9. Oferta konkursowa powinna zawiera6:

1) szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce rcalizaqi zadania publicznego,

3) kalku lacjq przewidywanych kosZ6w r ealizacji zadania pu blicznego,

4) informacjq o wczeSniejszej dzialalno3ci podmiotu skladajEcego oferte w zakresie, kt6rego
dotyczy zadanie,

5) informacjg o posiadanych zasobach rzeczorych i kadrowych zapewniajqcych prawidlowe
wykonanie zadania.

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

7) deklaracjq o zamiatze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

10. Oferta spozqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 20 16r.,
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczecych realizacji zadaf publicznych
oraz wzor6w sprawozdai z wykonania tych zadai (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). Po wypelnieniu
i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowa6, podpisac i zlo2yi w Uzgdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 12.

11 . Do ofert konkursowych nale2y dolqczyi wymagane rozporzqdzeniem zaleczniki.

12. Otefi konkursowe na realizacje zadania nale2y zlozye w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 lutego 2017 roku:

a) w formie elektronicznej poptzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie oraz
na stronie www.ngo.czerwionkaJeszczyny.pl w zakladce: generator ofert i sprawozdafi lub
dotacje - konkursy.

b) w formie pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert na realizacje zadafi publicznych
w 2017 roku (Obszar ll)" w Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
przy ul. Parkowej 9.

13. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia
wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastqpuje poprzez informacje w generatorze
oraz telefonicznie.

14. Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny powola Komisjg Konkursowq.

15. Ptzy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzgledniala bQdzie tylko takie wydatki, kt6re zwiqzane sq
z przedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq realizacjg.

16. Rozstzygniecie konkursu nastqpi do dnia 3 marca 2017 toku. lnformacja o wynikach konkursu
zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny w zakladce:

http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_publiczne.html

na tablicy ogloszei Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa I oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.



17. Komisja opiniuje oferty zlozone w konkursie, w oparciu o nastepujqce kryteria merytoryczno-
finansowe:

a) zasadno56, wplywalqca na wartoSd merytorycznq oferty, trafnoSd oferty, mozliwoSe rcaizacji
zadania publicznego ptzez podmiot skladajqcy ofertg: w jakim stopniu projekt pzedstawiony
w ofercie odpowiada na realnq potzebe mieszkafc6w Czerwionki-Leszczyn. (0 - 8 pkt.),

b) poprawno56 i jako66 planowanych dzialai projektowych: Czy planowane dzialania sq
zgodne z celami projektu, potzebami grupy odbiorc6w iuzasadnieniem potzeby realizacji
projektu, a takze cq majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie. (0 - 10 pkt.),

c) skutecznoSc dziala6, proponowana jako56 wykonania zadania, czy planowane rezultaty sq
mo2liwe do osiegniecia w ramach realizacji projektu. (0 - 7 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci posiadajq do6wiadczenie w realizacji
zadafi publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wla6ciwej realizaqi zadania? Czy w projekcie jest pzewidziana praca
wolontariuszy. (0 - 13 pkt.),

e) adekwatnoSi i sp6jnoS6 finans6w i dzialai: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizaqi zadania
publicznego odnosi sig do zakresu zeczowego zadania (0 - 10 pkt.),

f) racjonalno56 naklad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie. (0 - 12 pkt.)

18. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny meMoryczno-finansowej wynosi 60, ptzy czym minimalna
ilo56 punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 40. Szczegolowe karty oceny formalnej
i merytoryczno-finansowej stanowie odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do niniejszego ogloszenia.

19. Z posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protokol, zawierajqcy listq rankingowq projekt6w
oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protokot ten zostanie nastgpnie przekazany
Burmistrzowi Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny, celem podjgcia ostatecznej decyzji
o przyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje odwolanie.

20. Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykozystana na:

1) przedsiqwzigcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy iMiasta Czerwionka- Leszczyny
lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

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

3) remonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,

4) zakup nieruchomo6ci,

5) rezenary na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzan,

6) dzialalno56 gospodarcze podmiot6w prowadzqcych dzialaln056 pozytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzai,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

9) dzialalno6c politycznq,

10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizaqi
zleconego zadania,

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

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



13)zobowiqzania z tytulu zaciqgnietej pozyczkl kredytu lub wykupu papier6w warto6ciowych
oraz koszty obslugi zadlu2enia,

14) wynajem lub dzier2awe obiekt6w w{asnych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,

I 5) kosny pokryte przez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania).

21. Warunkiem przekazania Wzyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamigta6, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

22. Szczegdowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rczliczenia zadania regulowad
bqdzie umowa zawarta pomigdzy Gminq i Miastem Czenvionka-Leszczyny, a podmiotem
wylonionym w konkursie.

23. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki moge
byl przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innej formie.

24. Wszelkie informacje dotyczece konkursu mozna uzyska6 w Urzgdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel.32 43 12251.

25. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 2h i2j ustawy.

26. Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z przyznaniem dotacji.

27.W 2016 roku Gmina i Miasto CzeMionka-Leszczyny zlecila realizacje w formie wspierania
nastqpujqce zadania publiczne:

. w zakresie ochrony i promocji zdrowia na kwotq: 53 378,00 zl,

. w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego na kwotq:
70 170,OO zl,

. w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci na kwotg: 5 000,00 zl,

. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na kwotg: 15 000,00 zl,

. w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b na kwotg: 202 525,00 zl,

. w zakresie ekologii i ochrony zruiez,ql oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na kwotg:
4 187,60 zl,

. w zakresie dzialalnoSci na rzecz organizacji pozazqdowych na kwote: 140 000,00 zl,

Na realizacjq tych zadah z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 31 grudnia
2016 roku pzekazano og6lnq kwotg dotacji w wysoko6ci: 490 260,60 zl.

28. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniecia konkursu.
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Wz6r Nr 1

Karta
(dotacja

oceny formalno-prawnej
z po2ytku publicznego - 2017r.)

Nazwa oroanizacii:
Obszar:

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupetnienie

Czas na
uzupelnienie

1 , 3 4

1. Oferta - sp6jnoSC wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferty przez osobq/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczefi woliw imieniu oferenta TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAKNIE

t,/t
/lt

q9
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Wz6r Nr 2
Karta oceny merytoryczno-finansowej - dotacia z zakresu po2ytku publicznego w formie wspierania realizacii zadania

Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM
llo66 punkt6w

molliwych
do przyznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5
1. ZasadnoSd wplyntajqca na wartoS6 merytorycznq

ofefi, trafnoSd oferty, mo2liwoSC realizacji zadania
a) projekt jest zgodny z celami ogloszonego konkursu (asno i czytelnie okreSlono cele
oroiektu).

0-4pkt
publicznego przez podmiot skladajqcy ofertq:w jakim
stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na
realna potzebe mieszkahc6w Czerwionki-Leszczyn.

b) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potzebg realizacji projektu, wskazano grupg
odbiorc6w - adresat6w zadania. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem, potrzeba
kooo dotvczv. iaka iest skala ziawiska. pzvczyny i skutki. Podano 2r6dla uzyskania informacii

0-4pkt

2. Poprawno5d i jakoSd planowanych dzialatt
projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne z
celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i

u zasad n i en i em potzeby r ealizacji p rojektu, a lakie
czy majq szanse byt, zrealizowane w zaplanowanym
czasie.

a) zaolanowane dzialania sa zqodne z celami oroiektu. 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w i prowadzq do
osiaoniecia zamierzonvch rezultat6w.

0-4pkt

c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realiza$i dzial'art - racjonalny i dobrze zaplanowany
harmonogram dziala6,

0-4pkt

3. Skuteczno66 dzialafi , propon owa n a ja ko56 wykona n i a
zadania, czy planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiaqniecia w ramach realizacii proiektu.

a) sp6jno56 celu realizacji zadania z zakresem zeczowym, harmonogramem i kosztorysem O-4okt
b) opis sposobu dokumentowania dzialah izalo2onych rezultat6w 0-3pkt

4. Za soby i potencjal oferenta/oferent6w : czy oferenUci
posiadajq doSwiadczenie w realizacji zadafi
publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami I udzkimi, rzeczowymi do
wtaSciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest
pzewidziana praca wolontariuszy.

a) opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez
oferenta lub dobrze zidenMikowane i zaolanowane do pozyskania 0-4pkt
b) zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez oferenta lub dobrze
zidenffikowane i zaplanowane do pozyskania.
Czv orzewidziane iest Swiadczenie wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w

0-6pkt

c) oferenUci majq doSwiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych / wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w publicznych (Srodki gminne, powiatowe, wojew6dzkie, ministerialne, unijne) - ile
projekt6w oferent zrealizowal, na jakie kwoty i czy zostaly prawidlowo rozliczone. Czy
realizowal proiekty o podobnei specyfice

0-3pkt

5 AdekwatnoS6 i sp6jnoSd finans6w i dzialafi: czy
proponowane wydatki odpowiadaja proponowanym

a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania, czy zasadne i

so6ine
0-6pkt

dzialaniom, czy pzedstawiona kal kulacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosi siq do zakresu
zeczoweoo zadania.

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do zaplanowanych rezultat6w
(naklady finansowe sq proporcjonalne do zakladanych dzialafi i rezultat6w)

0-4pkt

6 Racjonal no56 naklad6w fi nansowych
i poprawnoSd bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie.

a) wydatki sa zqodne z wymoqami oqloszonego konkursu 0-2pkt
b)wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawy2one, ani zani2one
(adekwatne do zamierzonych dzialah)

0-4pkt
c) poziom wkladu wlasnego finansowego (pzy czym 5 o/o - 0 pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powy2ej 10
o/o - 2 okl\ 0-2pkt
d) poziom wkladu wlasnego osobowego (pzy czym 5 o/o - O pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powy2ej 10
o/o - 2 pkt\ 0-2pkt
e) poziom wkladu wfasnego zeczowego (spos6b i zasadnoSd wykorzystania w realizacji
oroiektu. soos6b ieoo wvcenv - kalkulacia na ooziomie cen rvnkowvch)

0-2pkt
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