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Zarzqdzenie Nr 90/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zdnia2T lutego 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadaf publicznych
w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci w 2019 roku.
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 z' p62n. zm.), art.11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 otaz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2018 poz. 450 z p62n. zm.), art. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 po2.2077 zp62n. zm.), w zwiqzku z Uchwalq Nr LV/616/18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 pa2dziernika 2018 roku w sprawie
uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66
po2ytku publicznego na 2019 rok,

zarzqdzam, co nastq puje

1.

:

s1
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizaqg przez organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnoSci
pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 poz.450 z p62n. zm.),zadai
publicznych w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w obszarze zadafi w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci:

a)

organizacja przedsiqwzigc i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do
zapoznania siq z prowadzeniem ratownictwa przeciwpo2arowego ochrony
ludno5ci przed zagrozeniami pozarowymi. Prowadzenie zajq6 szkoleniowych
w tym zakresie, zawod6w itp.,

b)

upowszechnianie wiedzy

i

i

umiejqtno6ci

z

zakresu sposobu ochrony przed

zagro2eniami,

c)
2.

dzialania w zakresie ochrony 2ycia, zdrowia i mienia mieszkaic6w.

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2
Wykonanie Zazqdzenia powierza m Naczel nikowi Wydzialu

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem vvydania.
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Czerwronrt.l-l-eszcqmy
zalqcznik
do Zarzadzenia Nr 90/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 27 lutego 2019 roku

OGLOSZENIE O OTWARWM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2019 ROKU

z

W zwiqzku
Uchwale Nr LV/616/18 Rady Miejskiej w Czen,ionce-Leszczynach z dnia 10
pa2dziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Miasta
Czenrvionka-Leszczyny
organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
po2ytku
publicznego
dzialalnosd
na 2019 rok

i

z

OGTASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazedowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.20'18 poz. 450 z p62n. zm.)
na realizacje zadai publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta w 2019 roku.
1.

Konkurs obejmuje nastQpujqce rodzqe zadah (Obszar ll):
Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnosci:

a) organizacja pzedsiewzie6 i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y do
zapoznania sie z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpozarowego i ochrony ludnoSci
przed zagrozeniami pozarowymi. Prowadzenie zajgc szkoleniowych w tym zakresie,
zawod6w itp.

b)

upowszechnianie wiedzy i umiejetno5ci z zaktesu sposobu ochrony przed zagrozeniami,

c)

dzialania w zakresie ochrony 2ycia, zdrowia i mienia mieszka6c6w.

Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze
dotacji Srodki publiczne w wysokosci: 18 973,05 zl.

ll

przeznacza sie jako wsparcie w formie

J.

Zadania mogq byi realizowane w terminie od 15 maja 201 9r. do 31 grudnia 201 9r.

4.

Zlecenie realizacji zadaf publicznych bgdzie mialo formQ wspierania wykonania tych zadan
wnz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez organizacj9 nie
mniej ni2 'l 0 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie rcalizacji zadania, WZy czym co najmniej
polowe w postaci finansowej.

W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie kosa6w administracyjnych w wysokosci do 25%
udzielonej dotacji. Koszty administracyjne nie obejmujq wynagrodzenia koordynatora.
6.

przypadkach mo2liwe jest slinansowanie kosZ6w zakupu
audiowizualnego, je2eli ich zakup bezposrednio zwiqzany jest
merylorycznq realizacjq zadania. Kosa zakupu nie mo2e ptzektoeye 15% wartosci
finansowej zadania.

W szczeg6lnie uzasadnionych
spzetu komputerowego

z
7.

i

W przypadku, kiedy organizacje otzymaly dotacjQ w wysokoSci nizszej niz wnioskowana,
jednak nie mniej, ni2 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sig uzgodnieh, kt6rych celem jest
doprecyzowanie warunk6w i zakresu realiza$i zadania. Wprowadzone zmiany nie moga
obnizyc wartosci merytorycznej projektu i jego zalozonych efekt6w. W takim przypadku,
zaktualizowany harmonogram i kalkulacje przewidywanych koszt6w realizacji zadania do
wielkosci prryznanej dotacji nale2y ptzedlo2ye w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Uzedu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ptzy ul. Parkowej 9 i poprzez generator wniosk6w

wwwwitkac.pl. Niedopelnienie tego obowiqzku

w w/w terminie traktowane

bedzie jako

rezygnacja z dotacji.

8.

Oferta konkursowa powinna zawierae.

1) szczegolowy zakres zeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji dzialah w ramach zadania publicznego,

3) kalkulacje pzewidywanych koszt6w realizacj i zadania publicznego,
4) informacje o wczesniejszej dzialalnosci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie, kt6rego
dotyczy zadanie,

o posiadanych zasobach zeczowych, kadrowych gwarantujEcych wla5ciwe
wykonanie zadania,

5) informacje

6) informacjg

o

finansowym

i

niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)

i rzeczowym),

7) deklaracje o zamiatze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,

o ewentualnym zakresie zeczowym realizowanym
stronq umowy (np. MOK, MOSiR, ZGM, ZD|SK).

8) informacjg

pzez podmiot

niebqdqcy

w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Pzewodniczqcego Komitetu do Spraw Po2ytku Publicznego z dnia
24 pa2dzie'nika 2O18r., w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych
realizacji zada6 publicznych oraz wzor6w sprawozdah z wykonania tych zadan (Dz. U. 2018
poz. 2057). Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowad, podpisac

9. Oferta spozqdzona

i

ozye w UzQdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. 10.

na realizailg zadania nalezy zlozy| (w obu formach) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 29 marca 2019 roku (do godz. 14.00):

10. Oferty konkursowe

a)

w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym konkursie.

b) w formie

pisemnej z adnotacjq ,,Otwarty konkurs ofert na realizacje zadan publicznych
w 2019 roku (Obszar ll)" w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pzy
ul. Parkowej 9.

11. Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia
wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nast?puje poprzez inlormacje w generatoze
oraz telefonicznie.
12. Do przeprowadzania Otwartego konkursu ofert Burmistz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
powola Komisjg Konkursowq.

13.Pzy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglgdniala bedzie tylko takie wydatki, kt6re zwiqzane sq
z pzedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq realizacje.

do dnia 30 kwietnia 20lg roku. lnformacja o wynikach
konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzedu Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny w zakladce.

14. Rozstzygnigcie konkursu nastqpi

http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na

zadania_publiczne. html

na tablicy ogloszen Uzedu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa
stronach internetowych Gminy

i

15. Komisja opiniuje oferty zlozone

finansowe:

I

oraz na

Miasta Czerwionka-Leszczyny.

w konkursie, w oparciu o nastqpujEce kMeria merytoryczno-

a) zasadnose, wplryajqca na warto56 merytorycznq oferty, trafnos6 oferty, mo2liwo56 realizacji
zadania publicznego ptzez podmiot skladajqcy oferte: w jakim stopniu projekt pzedstawiony
w ofercie odpowiada na realnq potzebQ mieszkanc6w Czerwionki-Leszczyn (0 - 8 pkt.),

b) poprawnos6 ijako66 planowanych dzialah projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne
z celami projektu, potzebami grupy odbiorc6w i uzasadnieniem potzeby realizaqi projektu,
a takze czy majq szanse by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie (0

- 10 pkt.),

c) skutecznosc dzialah, proponowana jakosc wykonania zadania, czy planowane rezultaty se
mo2liwe do osiqgnigcia w ramach realizacji projektu (0

-

7 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferent6w: czy oferenVci posiadajq do5wiadczenie w realizacji
zadari publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi zasobami ludzkimi,
zeczowymi do wlasciwej realizaqi zadania? Czy w projekcie jest przewidziana ptaca
wolontariuszy (0 - 13 pkt.),
e) adekwatnosc i sp6jno56 finans6w i dziala6: czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy przedstawiona kalkulacia koszt6w realizaqi zadania
publicznego odnosi siQ do zakresu rzeczowego zadania (0 - 10 pkt.)'

f)

racjonalnoS6 naklad6w finansowych
zaplanowane poprawnie (0 - 12 pkt.).

i

poprawnosc bud2etu: czy naklady finansowe zostaly

16. Maksymalna iloSc punkt6w oceny merytoryczno-finansowej wynosi 60, przy czym minimalna
ilos6 punkt6w do puszcz+qca do dofinansowania wynosi 40. Szczegolowe karty oceny formalnej
i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 1 i 2 do niniejszego ogloszenia.
17.

Z posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protok6l, zawierajqcy listg rankingowq projekt6w
oraz uzasadnienie dla ofert odrzuconych. Protokol ten zostanie nastepnie pzekazany
Burmistrzowi Gminy i Miasta czeMionka-Levczyny, celem podjQcia decyz.ii
dotacji. Od decyzii Burmistza nie pzysluguje odwolanie.

o

przyznaniu

18. Ptzyznana dotacja nie moze bye wykorzystana na:

1)
2)

pzedsiQwziecia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
iub jegofunduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania
poza terminem umowy o udzielenie dotacji'
remonty pomieszczeh i obiekt6w budowlanych'

3)
4) zakupynieruchomo5ci,
5) rezerwy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzaA,
6) dzialalnoS6 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnos6 po2ytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom lzycznym lub prawnym'
9) dzialalnos6politycznq,

10) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacii
zleconego zadania,
11) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie
rcalizaq1q zadania,
12) podatek vAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z prawa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13) zobowiqzania z tytulu zaciEgnietej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych
oraz koszty obslugi zadluzenia,
14) koszy pokryle przez inne podmioty (zakaz lzt't. podw6jnego finansowania)'

-3-

pzyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamigtac, 2e wydatki mogE by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

19. Warunkiem Wzekazania

i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowad
bgdzie umowa zawarta pomiqdzy Gmina i Miastem Czenvionka-Leszczyny, a podmiotem

20. Szczeg6lowe

wylonionym w konkursie.

21.W pzypadku realizacji zadania ptzy udziale podmiotu niebqdqcego stronq umowy nale2y
dostarczy6 porozumienie o zakresie wsp6lpracy (najp62niej w dniu podpisania umowy).

22.tN pzypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane Srodki mogE
bye przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjg zadania w innej formie.
23.

Wszelkie informacje dotyczEce konkursu mozna uzyska6
Czerwionka-Leszczyny

-

w

Uzgdzie Gminy

\Nydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19.

24. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert
ustawy.

i

Miasta

w spos6b okreslony w art. 15 ust. 2h i 2j

25. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

26' W 2018 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacje w formie wspierania
nastepujEce zadania publiczne:
a) w zakresie kultury i sauki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego - 70 OO0,OO zl
b) w zakresie ratownictwa iochrony ludnosci - 5 000,00 zl
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 20 000,00 zl
w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu 249 000,00 zl
-

c)
d)

e) w

f)

g)

zakresie ekologii

i

ochrony zwiezqt oraz ochrony dziedzictwa pzyrodniczego

14 330,00 zl
w zakresie dzialalnosci na Eecz organizacji pozazqdowych - 1 14 600,00 zl
w zakresie dzialalno6ci wspomagajqcej rozw6j pzedsigbiorczoSci - 5 OOO,OO zl

Lqczna kwota: 477 930,O0 zt.
27 .

rvl
$i^u&

Butmisttz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstzygniecia konkursu.

-

Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacig zadari publicznych w zakresie
ratownictwa iochrony ludnoSciw 2019 roku

Nazwa organizacji :.............
Obszar:....
Dokument

Lp.

/

zagadnienie

TAKNIE
2

1

-

sp6jnoS6 wersjiz generatora i papierowej

1.

Oferta

2.

oSwiadczerl woli w imieniu oferenta

Podpis oferly przez osobq/osoby upowa2nione do skladania
Dopu5ci6 do oceny merytorycznej

\&-*

Spelnia
kryterium
2

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

4

NIE

TAK

TAI(NIE

2 DNI

Wz6r Nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

konkurs: na realizacie zadaf publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci w 2019 roku
!1o56 punkt6w

Lp.

Kryterium

SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERIUM

1

2

3

1.

Zasadno66 wplywajqca na wartoS6 merytorycznq
oferty, trafnoSd oferty, mo2liwoS6 realizacji zadania
publicznego pzez podmiot skladajqcy ofertq: w jakim
stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na
realna potzebg mieszkarlc6w Czena/onki-Leszczvn.
Poprawno56 i jako36 planowanych dzialafi
projektowych: Czy planowane dzialania sq zgodne z
celami projektu, potzebami grupy odbiorc6w i
uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu, a takze
czy majq szanse byd zrealizowane w zaplanowanym
czasie.
SkutecznoSd dzialar\, proponowana jako56 wykonania
zadania, czy planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiqgniecia w ramach realizacii proiektu.
Zasoby i potencjat oferenta/oferent6w: czy oferenUci
posiadajq doSwiadczenie w realizacji zadaft
publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi, zeczowymi do
wtaSciwej realizaqi zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszy.

2.

3.

4.

5

AdekwatnoSd i sp6jno$d finans6w i dzialafi: czy
proponowane wydatki odpowiadajq proponowanym
dzialaniom, czy przedstawiona ka kulacja koszt6w
realizacji zadania publicznego odnosi sig do zakresu
rzeczoweoo zadania.
Racjonalno56 naklad6w fi nansowych
i poprawnoSd bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie.
I

6

a) projekt jest zgoclny z celami ogloszonego konkursu (jasno i czytelnie okreSlono cele
projektu).
b) szczeg6towo opisano i uzasadniono potzebq realizacji projektu, wskazano grupq
odbiorc6w - adresat6w zadania. Z opisu jasno wynika gdzie wystqpuje problem, potrzeba
kogo dotyczy, jaka jest skala ziawiska, orzyczynv i skutki. Podano 2r6dla uzvskania informacii
a) zaplanowane dzialania sa zgodne z celami proiektu,
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w i prowadzq do

osiagniecia zamierzonych rezu ltat6w,

c)jasno opisano poszczeg6lne etapy realizacji dzialart
harmonogram dzialafi,

-

racjonalny i dobrze zaplanowany

a) sp6jnoS6 celu realizacji zadania z zakresem zeczowym, harmonogramem i kosztorysem

mo2liwych

Przyznana

do prztznania

punktacja

4

5

0-4pkt

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

b) opis sposobu dokumentowania dzialah i zalo2onych rezultat6w
a) opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez
oferenta lub dobrze zidenffikowane izaplanowane do pozyskania
b)zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania posiadane przez oferenta lub dobze
zidenffikowane i zaplanowane do pozyskania.
Czy przewidziane jest Swiadczenie wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w
c) oferenUci majq doSwiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych / wsp6tfinansowanych
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 specyfi ce
a) zaproponowane wydatki sq niezbqdne do poprawnej realizacji zadania, czy zasadne i
sp6jne

0-6pkt

jest adekwatna do zaplanowanych rezultat6w
(naklady finansowe sq proporcjonalne do zakladanych dzialafi i rezultat6w)

0-4pkt

a) wydatki sa zgodne z wymoqami ogloszonego konkursu
b) wydatki zostaly okreSlone na poziomie rynkowym, koszty nie sq zawy2one, ani zani2one

0-2pkt
0-4pkt

b) wysokoS6 zaproponowanych wydatk6w

(adekwatne do zamierzonych dzialad)
c) poziom wkladu wlasnego finansowego w calkowitych kosztach zadania (grzy czym 5 o/o - O
pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powv2ei 10 o/o - 2 pkt )
d) poziom wkladu wlasnego osobowego w calkowitych kosztach zadania (przy czym 5 o/o - O
pkt, od 5-10 o/o 1 pkt, powy2ei 10 Yo - 2 pkt )
e) poziom wkladu wlasnego zeczowego (spos6b i zasadnoSd wykorzystania w realizacji
projektu, spos6b jego wyceny - kalkulacja na poziomie cen rynkowch)

0-6pkt
0-3pkt

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

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW (max 60 pkt.)
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