Zarzqdzenie Nr 83/18
Burm istrza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
z dnia 8 marca 2018 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego
do realizowanych zadah publicznych wspffinansowanych z funduszy zewnqtrznych
w 2018 roku
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j.Dz.U.z2017r.,poz. 18752 p62n.zm), art.11 ust. 1pkt2iust.2otazat1. 13ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
22018r., poz.450), art.221 usl. 'l ustawy zdnia2T sierpnia 2009r. - o finansach publicznych
(1.j. Dz. U.2017r., poz. 2077 z p62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr Xlll475l17 Rady Miejskiej
w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 27 pa2dziernika 2017 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnosi pozytku publicznego na
2018 rok,
zarz1dzam, co nastqpuje:

s1
1

. Oglaszam otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego organizacji
pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.22018r., poz.4S0),
do realizowanych zadafi publicznych wsp6lfinansowanych z funduszy zewnqtrznych
w 2018 roku.

2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 1 pa2dziernika 2018r. o godz. 17.00. W przypadku
wyczerpania puli Srodk6w przed dniem 1.10.2018r., nastqpi wcze6niejsze zakoiczenie
naboru wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych i zakoficzeniu naboru
ofert zamieszczona bqdzie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy oraz na tablicy ogloszei w siedzibie Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Spraw Spolecznych.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMltrrY i \4IASTA
Czerwronxa"Leszczyny
Zalacznik
do Zanqdzenia
Nr 83/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia I marca 2018 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2018 ROKU
W zwiqzku z Uchwalq Nr XLll475l17 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia
27 paidziernika 2017 toku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzecymi dzialalnoSi pozytku publicznego na 2018 rok
OGTASZAM

otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego organizacji pozarzqdowych i innych
podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego
o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450) do realizowanych zadai publicznych
wsp6l'finansowanych z funduszy zewnetrznych w 2018 roku.

i

1.

Konkurs obejmuje dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania w zakresie okreslonym
w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32a ustawy.

2. Na przedstawione do realizacji zadania ptzeznacza sie jako wsparcie w formie dotacji
Srodki publiczne w wysokoSci: 20 000,00 zl.

3. Zadania mogq byi

realizowane w terminie do 31 grudnia 2018r. W sytuacji, gdy
dzialania oferenta wykraczajq poza ramy czasowe okre6lone niniejszym konkursem,
oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnie6 o pozostalych dzialaniach traktujqc
je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Dzialania te (wykraczajqce poza ramy
czasowe niniejszego konkursu) nie powinny byd ujmowane w harmonogramie ani w
kosztorysie.

4.

Zlecenie realizacji zadafi publicznych bgdzie mialo formq wspierania wykonania tych
zadai wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wysoko6c udzielonej dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie mo2e przekroczy6 90% koszt6w
zadania objgtego dofinansowaniem.
W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysoko6ci
do 25o/o udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia
koordynatora.

6.

W szczeg6lnie uzasadnionych

przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w
zakupu sprzqtu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezpoSrednio
awiqzany jest z merytorycznq realizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze przekroczye
'15% warto5ci finansowej zadania.

7.

W

w wysoko6ci ni2szej ni2
wnioskowana, jednak nie mniej, ni2 807o kwoty wnioskowanej, dokonuje sig uzgodnieri,
przypadku, kiedy organizacje ohzymaly dotacjq

kt6rych celem jest doprecyzowanie warunk6w zakresu realizacji zadania.
Wprowadzone zmiany nie mogq obni2yc wartoSci merytorycznej projektu i jego
zalozonych efekt6w W takim pzypadku, zaktualizowany harmonogram i kalkulacjq
pzewidywanych koszt6w rcalizacii zadania do wielkoSci ptzynanej dotacji nale2y
p.zedloZye w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka
Leszczyny, przy ul. Parkowej
popzez generator wniosk6w www.witkac.pl.
Niedopelnienie tego obowiEzku w w/w terminie traktowane bqdzie jako rezygnacja
z dotacji.

i

-

I i

8. Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zaleglosci
9.

finansowych wobec Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.
Oferta powinna zawierac:

1)
2)

3)
4)
5)

szczegolowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
termin i miejsce realizacji dzialari w ramach zadania publicznego,
kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego,
informacjq o wcze5niejszej dzialalnoSci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie,
kt6rego dolyczy zadanie,

informacjq

o

posiadanych zasobach rzeczowych, kadrowych gwarantujqcych

wlaSciwe wykona n ie zadania,

6)

informacje

o

finansowym

i

niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym

(wolontariat, praca spoleczna czlonk6w stowazyszenia) i zeczowym),

7) deklaracjg o zamiarze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nale2y dolqczyi nastqpujqce dokumenty:
a) kopiq wniosku zlo2onego do instytucji grantodawczej,
b) informacjg z instytucji grantodawczej potwierdzajqcq przyznanie dotacji
w ramach zlozonego projektu lub kopiq umowy zawartej z tq instytucjq
o pzyznaniu dotacji.

10.Do ofert konkursowych nale2y dolqczyc wymagane rozpozqdzeniem zalqczniki.
11.

Oferta sporzqdzona w generatorze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozporzqdzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.,
w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji zadari
publicznych oraz v'tzor6w sprawozdari z wykonania tych zadari (Dz. lJ. z 2016r. poz.

1300). Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatorze nale2y jq wydrukowa6, podpisac
ilo2ye, w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 13.

i

12. Termin

skladania ofert uplywa w dniu 1 pazdzie'nika 2018r. o godz. 17.00. W pzypadku
wyczerpania puli Srodk6w pzed dniem 1.'10.2018r. nastqpi wczeSniejsze zakohczenie
naboru wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych zakoiczeniu
naboru ofert zamieszczona bqdzie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej gminy oraz na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzqdu Gminy Miasta
Czerwi o n ka-Le szczyny.

i

i

13.

Oferty konkursowe na realizacjq zadan nale2y sklada6:

-2-

1)

w formie elektronicznej poptzez generator wniosk6w zamieszczony na
intemetowej www.witkac.pl, wwwczerwionka-leszczyny.pl

pod

stronie
ogloszeniem

o niniejszym konkursie.
2)

w formie pisemnej w zamknietej kopercie z

oznaczeniem nazwy zadania
z adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego na zadania
w zakresie okre5lonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32 ustawy" w Kancelarii Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od
dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastQpuje poptzez informacjg
w generatorze oraz telefonicznie.

14. Dopuszcza

'15.

Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistz Gminy i Miasta CzenrvionkaLeszczyny powola Komisje Konkursowq.

16.Przy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglqdniala bgdzie tylko takie wydatki, kt6re
zuiqzane sq z pzedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantuja jego prawidlowq
realizacjq.
17

i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na bie2aco, w terminie do 3 tygodni od dnia zlo2enia oferty - do
wyczerpania Srodk6w finansowych lub zakofczenia naboru wniosk6w. lnformacja o
wyboze ofert bqdzie publikowana na bie2qco w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce:

.Decyle o udzieleniu dotacji podejmowane bqdq przez Burmistrza Gminy

http://www.bip.czenvionka- leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadaniajubliczne.html

na tablicy ogloszei Urzqdu Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9
oraz na stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
18.

Komisja opiniuje oferty zlo2one
merytoryczno-fi nansowe

w

konkursie,

w

oparciu

o

nastqpujqce kryteria

:

a)

zasadnosc, wplywajqca na wartos6 meMoryczna oferty, trafnos6 oferty, mo2liwo56
realizacji zadania publicznego przez podmiot skladajqcy oferte: w jakim stopniu
projekt pzedstawiony w ofercie odpowiada na realnq potrzebe mieszkanc6w
Czerwionki-Leszczyn.(0 - 8 pkt.),

b)

poprawno6c i jako56 planowanych dzialari projektowych: Czy planowane dzialania
sq zgodne z celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby
realizacji projektu, a tak2e czy mai1q szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym
czasie. (0 - 10 pkt.),

c)

skuteczno66, dzialan, proponowana jako56 wykonania zadania, czy planowane
rezultaty sq mo2liwe do osiqgniqcia w ramach realizagi projektu. (0 - 7 pkt.),

d)

zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenyci posiadajq do6wiadczenie
w realizacji zadan publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi
zasobami ludzkimi, rzeczowymi do wta6ciwej realizacji zadania? Czy w projekcie

jest przewidziana praca wolontariuszy. (0 - 13 pkt.),

e)

adekwatno6;6 i sp6jno56 finans6w i dzialari: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania
publicznego odnosi sle do zakresu rzeczowego zadania (0 - 10 pkt.),

f)

racjonalno66 naklad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady finansowe
zostaly zaplanowane poprawnie. (0 - 12 pkt.)

'19. Maksymalna iloSe punkt6w oceny merytoryczno-finansowej wynosi 60, ptzy czym
minimalna ilo56 punkt6w dopuszczajqca do dofinansowania wynosi 40. Szczegolowe
karty oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wzor nr 'l i 2
do niniejszego ogloszenia.

20.

Z posiedzenia Komisji zostanie sporzqdzony protokol, zawierajqcy listq

rankingowq
projekt6w oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protokol ten zostanie nastqpnie
przekazany Burmistzowi Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjqcia
ostatecznej decyzji o pzyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistrza nie przysluguje
odwolanie.

i

21. Prqznana dotacja nie mo2e byd wykorzystana na:
1) przedsigwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poniosl na realizacjq
zadania poza terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych,
4) zakupynieruchomo5ci,
5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzari,

6)

dzialalnoS6 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 po2ytku
publicznego,

7)

8)
9)

odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzari,
udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
dzialalnoS6 politycznq,

10) pokrycie koszt6w utrzymania
realizacji zleconego zadania,

biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres

i

) nagrody, premie inne formy pomocy zeczowei lub finansowej dla os6b
zajmujqcych siq realizacjq zadania,
12) podatek VAT
w pzypadku podmiot6w korzystajqcych z ptawa do odliczenia
podatku od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13) zobowiqzania
tytulu zaciqgnigtej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w
wa rto6ciowych oraz koszty obslugi zadlu2en ia,
14) koszty pokryte przez inne podmioty (zakaz tzu. podw6jnego finansowania).
21. Warunkiem pzekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji
(nale2y pamigta6, 2e wydatki mogq byc dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i muszq zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania, nie p62niej
jednak ni2 do 31 grudnia 2018 roku).
11

-

z

22. Szczegolowe

i

i

ostateczne warunki realizacji, finansowania rozliczenia zadania
regulowad bqdzie umowa zawafta pomigdzy Gminq i Miastem Czerwionka-Leszczyny,
a podmiotem wylonionym w konkursie.

23. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezeruowane
Srodki wracajq do puli 6rodk6w ptzeznaczonych na wklad wlasny.

24. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyska6 w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja '19, lel. 321 43
12 25't.

-

25. Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w arl. 15 2h i 21
ustawy.

26. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.
27

.

W 2017 roku Gmina i Miasto

Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq

w

formie

wspierania nastqpujqce zadania publiczne:

a) w
b)

zakresie kultury

i

sZuki, ochrony d6br kultury

70 000,00 zl
w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci

i

dziedzictwa narodowego

-

-

5 000,00 zl

c) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 30 000,00 zl
d) w zakresie polityki spolecznej i przeciwd zialania wykluczeniu spolecznemu
256 000,00 zl
e) w zakresie ekologii i ochrony zrltierzqt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- 10 000,00 zl
w zakresie dzialalno5ci na rzecz organizacji pozarzqdowych - 4'l 509,00 zl
g) w zakresie dzialalnoSci wspomagajqcej rozw6j przedsiqbiorczoSci - 9 600,00 zl
t-eczna kwota: 422 109,00 zl
28. Burmistz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstrzygniqcia konkursu.

-

f)

,11
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Wz6r Nr 1/ KARTAOCENY FORMALNO-PRAIVNEJ
konkurs: na dofinansowanie wkladu wlasnego do realizowanych zadafi publicznych
wspffinansowanych z fundusry zewnqtrznych w 2018 roku

Nazwa oroanizacii
Obszar:
Lp.

Dokument

/ zagadnienie

Spelnia
kryterium

TAI(NIE
2

1

1.

2.

L

Oferta

-

sp6jno56 wersji z generatora i papierowej

Podpis oferty przez osobg/osoby upowa2nione do sktadania

oSwiadczefi woliw imieniu oferenta

DopuSci6 do oceny merytorycznej

3

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

4

NIE

TAK

2 DNI

TAI(NIE

'fItlltitITly i Miasta

lka-Leszczyny

T--'

Wz6r N r 2/ KARTA OCENY i,l ERYTORYCZNO-F! NANSOWEJ
konkurs: na dofinansowanie wktadu wlasnego do reallzowanych zadafi publicznych rnrspffinansowanych z funduszy zewnetznych w 2018 roku
Lp.

I
1

2.

3.

4.

5

6

llo56 punlt6w

Kryterium

SZCZEGoLOWY OPIS KRYTERIUM

molliwych
do orzwnania

Przyznana
punktacja

3

4

5

2

ZasadnoS6 wplywajEca na wartoSd merytorycznq
oferty, trafnoSC oferty, mozliwo56 realizacji zadania
publicznego pzez podmiot skladajqcy ofertq: w jakim
stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na

realnq potzebg mieszkafc6w Czenruionki-Leszczyn.
PoprawnoS6 i jakoS6 planowanych dzialai
projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne z
celami projektu, potzebami grupy odbiorc6w i
uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu, a tak2e
czy majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym
czasie.
SkutecznoS6 dzialafi, proponowana jakoSd wykonania
zadania, czy planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiaqniecia w ramach realizacii oroiektu.
Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenUci
posiadajq doSwiadczenie w realizacji zadafl
publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi do
wlaSciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy.

Adekwatno56 i sp6jno56 finans6w i dzialafi: czy
proponowane wydatki odpowiadajq proponowanym
dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosisiq do zakresu
rzeczowego zadania.
RacjonalnoSd naklad6w fi nansowych
i poprawnoS6 bud2etu: czy naktady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie.

a) p0ekt jest zgodny z celami ogloszonego konkursu (asno i czytelnie okreSlono cele
projektu).
b) szczeg6lowo opisano i uzasadniono potrzebq realizacji projektu, wskazano grupq
odbiorc6w - adresat6w zadania. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem, potzeba
kogo dotyczy, jaka jest skala zjawiska, prryczyny i skutki. Podano 2r6dla uzyskania informacii.
a) zaplanowane dzialania sa zoodne z celami oroiektu.
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w i prowadzq do
osiqgnigcia zamierzonych rezultat6w,
c) jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji

harmonogram dziala6,

dzialaf

-

racjonalny i dobrze zaplanowany

a) sp6jno66 celu realizacjizadania z zakresem zeczowym, harmonogramem i kosztorysem

0-4pkt
0-4pkt
0-2pkt
0-4pkt
0-4pkt
0-4okt
0-3pkt
0-4pkt

b) opis sposobu dokumentowania dzialaf i zalo2onych rezultat6w
a) opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez
oferenta lub dobrze zidenfffikowane izaplanowane do pozyskania
b) zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez oferenta lub dobze
zidentfikowane i zaplanowane do pozyskania.
Czy przewidziane jest Swiadczenie wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w
c) oferenUci majq doSwiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych / wspffinansowanych
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 specvfice
a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania, czy zasadne i
sp6ine

0-6pkt

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

0-4pkt

a) wydatki sa zgodne z wymoqami oqloszoneqo konkursu
b)wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawy2one, ani zaniZone
(adekwatne do zamierzonych dzialafi )

0-2pkt
0-4pkt

c)poziomwkladuwlasnegofinansowego(przyczym5o/o-Opktry
o/o

- 2 pkt')

d) poziom wkladu wlasnego osobowego (przy czym 5 % - O pkt, od S-10
1 pkt, powyzej 10
o/o 2 pkt)
e) poziom wkladu wlasnego zeczowego (spos6b i zasadnoS6 wykozystania w realizacji
projektu, spos6b jego wyceny - kalkulacja na poziomie cen rynkowych)
o/o

0-6pkt
0-3pkt

0-2pkt
0-2pkt

0-2pkt

SUMAOTRZYMANYCH PUNKTOW (max 60 pkt.)

t)^
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