
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

('zenvionka- Leszczyny Zarzqdzenie Nr 625/19
Burm istrza Gm i ny i M iasta Czerwionka-Leszczyny

zdniaT listopada 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
w formie powierzenia - organizacje ,,Wigilii dla samotnych" w 2019 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 z p62n. zm), art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oruz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2019 poz.688 z p62n. zm.), art. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869), w zwiqzku z Uchwalq Nr LV/616/'1 8 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 10 pazdziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzecymi dzialalnoSd po2ytku publicznego
na 2019 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg ptzez otganizacje pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.), zadania
publicznego w formie powierzenia z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
organizacje ,,Wigilii dla samotnych" w 2019 roku.
Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonan ie Zarzqdzenia powiezam Naczel n ikowi \Afidzialu S praw Spolecznych.

s3

Zatzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny

Zalqcznik
do Zaaqdzenia
Nr 625/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 7 listopada 2019 roku

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2019 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr LV/616/1 I Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 10
pa2dziernika 2018 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6tpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnosd pozytku publicznego na 2019 rok

OGLASZAM

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. 2019 poz. 688 z p62n. zm.)
na realizacje zadafi publicznych Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z budzetu Gminy i Miasta w 2019 roku.

I PODSTAWAPRAWNA

Konkurs ogloszony jest na podstawie:

1. Art. 4 ust. 'l pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 20'19 poz.688 z p62n. zm.)

2. Uchwaty Nr LV/616i18 Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach z dnia 10 pa2dziernika 2018
roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny z otganizaqami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56
po2ytku publicznego na 2019 rok

II ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie (t.j. Oz.U. 2019 poz. 688
z po2n. zm.)

III FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POWIERZENIE

Zlecenie realizacji zadania publicznego bgdzie mialo forme powiezenia wykonania tego zadania
wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. \Arlsoko66 udzielonej dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100% koszt6w zadania objQtego dofinansowaniem.

IV PRZEDMIOT KONKURSU

Organizacja ,,Wigilii dla samotnych" - zadanie w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania
wykluczeniu spolecznemu:

. integracja spoleczna mieszkanc6w gminy wykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem
spolecznym, w tym os6b starszych.

V CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest integracja grupy 90 os6b starszych i samotnych (zagrozonych wykluczeniem
spolecznym) z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zagospodarowanie ich czasu



wolnego oraz zmniejszenie poczucia osamotnienia w okresie okoloswiEtecznym poptzez
organizacjq spotkania wigilijnego.

VI TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie mo2e by6 realizowane w terminie od 10 grudnia do 31 grudnia 20'19r.

Dopuszcza sig realizacjg zadania zar6wno w calym wskazanym okresie, iak iw kr6tszym.

Proponowany termin spotkania wigilijnego: l8 grudnia 2019r.

VII MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Teren Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

Miejsce spotkania musi by6 dostepne dla os6b z niepelnosprawnoSciq.

u[ sRoDKr PRZEZNACZONE NA REALTZACJE ZADANIA PUBLICZEGO

Na pzedstawione do realizacji zadania pzeznacza sig jako powiezenie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysoko6ci: 10 000,00 zl

W 2018 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacje w formie wspierania
nastepujEce zadania publiczne:

. w zakresie polityki spolecznej i przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 249 000,00 zl
(w tym: ,,Wigilia dla samotnych" 10 000,00 zl).

W 2019 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacje w formie wspierania
nastepujace zadania publiczne:

. w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 238 998,00 zt.

IX WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W konkursie mogq brac udzial organizacje pozazEdowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2019 poz.688 z p62n. zm.).

Pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu przez oferenta musi by6 zgodny z jego celami statutowymi.

Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiEzany do:
a) niepobierania oplat od adresat6w zadania;
b) bie2qcej wspolpracy z Osrodkiem Pomocy Spolecznej w CzeMionce-Leszczynach

w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu;

VWmagane dzialania w ramach zadania publicznego:

. zaplanowanie izorganizowanie spotkania opartego na tradycji Swiat Bozego Narodzenia
(w tym: ,,lamanie sie" oplatkiem, sluchanie kolQd, wsp6lne koledowanie itp.) wraz
z uwzglgdnieniem w programie spotkania z wladzami samozqdowymi Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny ;

. organizacja czQsci artystycznei (np. lvystepy zespol6w, solist6w, grup teatralnych,
wokalnych, amator6dprofesjonalist6w, r62nych grup wiekowych);

o poczgstunek dla wszystkich uczestnik6w ,,Wigilii dla samotnych" - potrawy zwiqzane
z tradycjq Swiat Bo2ego Narodzenia np. barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami i kapustq,
,,moczka" i ,,mak6wka" - w formie \,vyporcjowanej, napoje (w tym: kawa, herbata, sok) oraz
oplatki;

. zakup i przygotowanie paczek dla wszystkich uczestnik6w projektu;

. organizacja transportu dla os6b maiqcych trudnosci w poruszaniu sie oraz
zamieszkujqcych dzielnice bed2 solectwa poza miejscem organizowania spotkania ,,Wigilii



dla samotnych";

. promocja calego wydazenia (prasa, media lokalne, media spolecznosciowe, itp.)

. rozeslanie/dostarczenie zaprosze6 dla wszystkich uczestnik6w spotkania ,,Wigilii dla
samotnych".

W przypadku nieobecnosci os6b zadeklarowanych na spotkanie (np. ze wzglgdu na zly stan
zdrowia, itp.) - zapewnienie mo2liwosci zapakowania posilku ,,na wynos" i dostarczenie pod
wskazany adres.

Zloaenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje sie
t6wnie2 ptzyznania dotacji w wysokosci wnioskowanej pzez oferenta.

Przyznana dotacja nie mo2e by6 wykorzystana na:

1) pzedsiqwzigcia, 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 realizacje zadania poza
terminem umowy o udzielenie dotacji,

3) remontypomieszczef iobiekt6wbudowlanych,

4\ zakupy nieruchomosci,

5) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzan,

6) dzialalno66 gospodarczE podmiot6w prowadzecych dzialalno66 po2ytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzai,

8) udzielanie pomocy finansowej osobom fzycznym lub prawnym,

9) dzialalno56politycznq,

10) pokrycie kos16w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

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

12) podatek VAT - w pzypadku podmiot6w kozystajqcych z prawa do odliczenia podatku od
towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,

'13) zobowiqzania z tytulu zaciqgnigtej po?ycz,ki, kredytu lub wykupu papier6w warto5ciowych
oraz kosry obslugi zadluzenia,

14) koszty pokryte przez inne podmioty (zakaz tzr' . podw6jnego finansowania).

Oczekiwane rezultaty,,iloSciowe":
o ilo56 os6b uczestniczqcych w spotkaniu wigilijnym - 90 os6b (rezultat uznaje sie za

osiqgniQty przy wska2niku 80% i wyzej);
o ilo56 os6b uczestniczqcych w programie artystycznym o tematyce Swiqtecznej - 90 os6b

(rezultat uznaje sig za osiEgniQty przy wska2niku 80% i wyzej);
o ilo56 os6b, kt6rym pzekazano paczke Swiqtecznq - 90 os6b (rezultat uznaje sie za

osiqgniety przy wskazniku 100%);
o iloS6 os6b, kt6ra skozysta z posilku w ramach spotkania wigilijnego - 90 os6b (rezultat

uznaje siQ za osiEgniQty pzy wska2niku 100%);

Oczekiwane rezultaty,,m iekkie"
. zmniejszenie poczucia osamotnienia os6b starszych i samotnych;
o wzmocnienie integracji spolecznej;
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b)
c)

d)
e)

. aktywne spgdzenie czasu wolnego;

. podniesienie samooceny os6b starszych, samotnych;

. integracja os6b starszych ze Srodowiskiem;

. rozw6j kulturalny;

. pzeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu os6b starszych, samotnych.

,,Opis zakladanych rezultat6w realizaqi zadania publicznego" (czgsc lll.5 oferty) - nalezy opisac
zakladane rezultaty zadania publicznego:
a) Co bedzie bezpo6rednim efektem (materialne ,,produkty" lub,,uslugi" zrealizowane na zecz

uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?
b) Jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgnigta popzez realizaqg zadania publicznego?
c) Czy pzewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiqgnietych w trakcie rcalizacii zadania

publicznego w dalszych dzialaniach organizacji? (trwalose rezultat6w zadania publicznego)
d) W czQsci lll.6 oferty nalezy poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w rcalizaqi

zadania publicznego.

,,Plan i harmonogram dzialari na rok 2019" (cze56 lll.4 oferty) musi zawierac:
a) nazuy dziala{ (nie powinny by6 to2same z nazwami kosa6w administracyjnych zadania

publicznego),
opis dzialan,
wskazanie grupy docelowej, je5li to mo2liwe (w pzypadku braku mo2liwoSci okre5lenia grupy
docelowej, nalezy podaC takq informacjq tj. wpisac ,,brak grupy docelowej"),
planowany termin realizacji (data rozpoczqcia i zakohczenia poszczeg6lnych dzialaf),
w przypadku oferty wsp6lnej przy nazwie dzialania nale2y poda6 nazwe oferenta
realizujqcego dane dzialania.

,,Zakres dzialania realizowany pzez podmiot niebedacy stronq umowy":
W przypadku planowania zlecenia czgsci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglgdnia takq informacjQ w skladanej ofercie. lnformacja musi znale26 sig w czq5ci lll.4 oferty

,,Plan i harmonogram dzialan na rok 2019" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany pzez
podmiot nie bgdqcy shonq umowy". Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferent
opisuje w czgSci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadnosci zlecania czgsci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie nalezala do
komisji konkursowej.
Warunkiem przekazania ptzyznane! dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nale2y
pamietac, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszE zosta6
zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania, nie p62niej jednak niz do 31 grudnia
2019 roku).

W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o6wiadczenia skladane
w zwiqzku z zav'tafiq umowq bedq wymagaly pod rygorem niewa2no5ci zawarcia w formie
pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogly by6 dokonywane w zakresie niewptywajqcym na
zmiane kryteri6w wyboru oferty oferenta.

Oferenci, kt6rych oferty zostanq wybrane w otwartym konkursie ofert oraz bQdq realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzani se do udostQpniania informacji publicznej na zasadach i w trybie
okreslonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent zobowiqzany jest do pzestrzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maja 2016r.
o przeciwdzialaniu zagro2eniom przestepczo6ciE na tle seksualnym w szczeg6lnoSci art. 21

,,pzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej



dzialalnosci zwiqzanej z wychowaniem, edukacjE, wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub
z opiekE nad nimi pracodawcy lub inni organizatozy w zakresie takiej dzialalno6ci sq obowiqzani
do uzyskania informacji, czy dane tej osoby sE zamieszczone w Rejestze z dostgpem
ograniczonym".
TERMIN IWARUNKI SKLADANIA OFERT

1. Termin skladania ofert uplywa w dniu 28 listopada 2019r. o qodz. 15.30.

2. Oferla spozedzona w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji
zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdaf z wykonania tych zadai (Dz.U. 2018 poz. 2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowa6, podpisa6 i zlo2ye
w Uzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. X.3 iX.4

3. Oferte nale2y:

1) spozqdzi6 w jqzyku polskim,

2) sporzqdzic w formie pisemnej pod rygorem niewa2nosci.

4. Oferty konkursowe na realizacjg zadah nale2y sklada6 (w obu formach):

'l) w formie elektronicznej poprzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie
internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka{eszczyny.pl pod ogloszeniem o niniejszym
konkursie.

2) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacjq
,,Otwarty konkurs ofert na organizacjq ,,Wigilii dla samotnych""" w Kancelarii Uzgdu Gminy
iMiasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Uzedu Gminy iMiasta
Czerwionka-Leszczyny.

5. ,,KalkulacjQ pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego" w czQsci V.A iV.B oferty
nale2y spozqdzi6 na rok 201 9.

Jezeli w czqsci V.A oferty ,,Zestawienie kosz6w realizacji zadania" wystQpuje koszt, kt6ry zostal
wskazany w cze6ci lX ogloszenia konkursowego ,,Ptzyznana dotacja nie mo2e byc wykorzystana
na", nale2y opisa6 w czQsci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich 5rodk6w zostanie pokryty ten
koszt. W przypadku braku podania zqdanej informacji, oferta zostanie odzucona
z powod6w merytorycznych.
UWAGA: Wklad rzeczowy, kt6ry bgdzie wykozystywany do realizacji zadania publicznego, nale2y
opisad w czesci lV.2 oferty - bez jego wyceny.
UWAGA: C2956 V.C ,Podzial koszt6w realizacji zadania pomiqdzy oferent6w" oferty nale2y
wypetnic jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.
6. Wszystkie pozycje formularza oferty muszq zostad wypelnione. W pzypadku, gdy dana

pozycja oferty nie odnosi sig do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisac np. ,,nie
dotyczy".

7. Realizatorem zadania publicznego moze by6 oferent, kt6ry dysponuje wykwalifikowanq kadrq
uczestniczqcq w realizacji zadania. Oferent w cze6ci lV.2 oferty powinien poda6 wszystkie
niezbgdne dane os6b jakie realizujE zadanie tj. informacje tylko na temat kwalifikacji bez
podawania danych osobowych.

8. W sytuacji, gdy oferent realizaqiri zadania publicznego zaanga2uje w postaci Swiadczenia pracy
wolontariuszy/pracy spolecznej czlonk6w organizacji nie uimuie w kosZach zadania wvcenv
ich oracy (zadanie ma formg powierzenia).



Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mo2na uzyskac w Uzedzie Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny - Mrldzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel.32l 43 12 251.

Burmistz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 2h i 2j ustawy.

XI KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Wydatki, kt6re bgdq ponoszone, muszq by6:

1 ) niezbqdne dla realizacji zadania publicznego objetego konkursem;
2) racjonalne i efektylvne oraz spelniac wymogi efektywnego zazqdzania finansami (relacja

naklad/rezultat);
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objetego konkursem;
4) odpowiednio udokumentowane;
5) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kos16w realizacji zadania publicznego.

2. Dokonryanie przesunigc w zakresie ponoszonych wydatk6w.
Dopuszcza sie dokonwanie przesunig6 pomigdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okre5lonymi w kalkulacji pzewidylvanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nastgpujqcymi zastzezeniami:
'l ) Wszelkie pzesuniQcia koszt6w, pzedstawionych w umowie, powy2ej 10% wymagajq

pisemnej zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze mogq by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach.

2) Jezeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okreslonemu w umowie, to uznaje sie go za zgodny
z umowE lvtedy, gdy nie nastqpilo zwiQkszenie tego wydatku o wiecej ni2 10%.

3) Oferent jest zobowiEzany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwaza sie za
zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie
zwigkszy siq o wigcej niz 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym mowa
powy2ej, uwa2a sie za pobranie dotacji w nadmiernej wysokosci.

XII OCENAOFERT
1. Wb6r ofert nastqpi w terminie do 6 grudnia 2019 roku.

2. Oferty zlo2one do konkursu sq opiniowane pzez komisjg konkursowq powolanE przez
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Komisja ocenia oferty w nastqpujqcy spos6b:

Ocena formalna:

1 ) Oferta - sp6jno6c wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mozliwo6ci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jnos6 obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z ptzyczyn
formalnych.

2) Podpis oletly ptzez osobe/osoby upowa2nione do skladania oswiadczei woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastgpuje popzez
informacje w generatorze oraz telefonicznie.

Ocena Merytoryczna:

1 . Oferty, kt6re pzeszly oceng formalnq przechodzq do oceny merytorycznej.

2. Pzy ocenie ofert pod wzgledem meMorycznym komisja bierze pod uwagg nastepujece
kMeria:



4.

a) kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodnosd projektu z ogloszeniem
konkursowym,

b) kryteria oceny punktowej.

3. Oferta, kt6ra uzyska pozytywnq ocene w kryterium dopuszczajqcym (ocena TAK) zostanie
poddana ocenie punktowej.

4. Oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie
odrzucona (ocena NIE).

5. W kryteriach oceny punktowej komisja bieze pod uwage:

1) merytorycznq wartoSd projektu:

a) mo2liwo56 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w zeczowych
(baza lokalowa, spzet, materialy), kadrowych (adekwatnosc kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania), (6 pkt)

b) do6wiadczenie oferenta w realizacji zadan o podobnym charakteze i zasiegu , w tym
jako56 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
(4 pkt)

2) budzet projektu:

a) prawidlowos6 i pzejrzysto6e budzetu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w, celowos6
kosZ6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania, (4 pkt)

b) adekwatnos6 proponowanych koszt6w do planowanych dzialan, zasadnoS6 pzyjqtych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w relacja
kosZ6w administracyjnych do merytorycznych, (5 pkt)

3) kryteria dodatkowe:

a) zaanga2owanie partner6w w realizacje projektu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienle
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej wsp6lpracy - pisemne
potwierdzenie/o6wiadczenie), (1 pkt)

b) Oferent nie posiada zaleglo6ci finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytulu wczesniej udzielonych dotacji (1 pkt)

Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania Wzez otganizacje pzy ocenie punktowej wynosi
21 punkty.

Rekomendacje do podpisania umowy otzymajE projekty, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniej 12 punkt6w.

Ocena Komisji wraz z propozyilq wysokoSci dotacji jest pzekazywana Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznq decyzje w tej sprawie.

Rozstzygniecie konkursu nie jest decyzja administracyjnE i nie podlega zaskarzeniu.

\ryyniki konkursu zostanE ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, popnez publikacjg
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny
w zakladCe: http://l,vww.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na_zadania_publiczne.html; na
tablicy ogloszef Uzgdu Gminy i Miasta w Czeruionce-Leszc4nach, ul. Parkowa 9 oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Konkurs zostanie uniewazniony, je2eli nie zostanie zloaona zadna oferta lub gdy zadna ze
zlo2onych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym konkursie
ofert.

6.

7.

8.

9.
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Wz6r Nr 1/ KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacjq zadania publicznego ,,Wigilia dla samotnych"

Nazrara araanizacii

f)hczar'

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnoS6 wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis o'ferty przez osobq/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczeh woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TA}(/NIE
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Wz6r nr 2/ KARTA OCENY
Konkurs: na realizacjq zadania

M E RYTORYCZNO.FI NAN SOWEJ
publicznego,,Wigilia dla samotnych"

A. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
ocenv ounktowei

Moiliwa ocena Przyznana
ocena

ZqodnoS6 proiektu z oqloszeniem konkursowym TAKNIE

Uzasadnienie - w przvpadku przyznania ocenv neqatvwnei

B. Ocena punktowa
Merytoryczna warto5c proiektu

1. Mo2liwo56 realizaqi zadania pzez oterenta, w tym posiadanie zasob6w
zeczowych (baza lokalowa, spzgt, materialy), kadrowych (adekwatnoS6
kwalifikacii kadry do rodzaiu zadania)

6

2. Do6wiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charakteze
i zasiqgu, w tym jako56 realiza$i zadah (czy pro.lekty zostaly prawidlowo
zr ealizow ane i rozl iczone)

4

Budiet proiektu
1 PrawidlowoSl i przelrzystoS6 bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,

celowo56 koszt6w w relacii do zakresu zeczowego zadania 4

2. AdekwatnoS6 proponowanych koszt6w do planowanych dzialari, zasadnoSC
pzyjgtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacja koszt6w adm inistracyjnych do merytorycznych

5

KMeria dodatkowe
1. Zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,

umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnei wsooloracv - oisemne ootwierdzenie/oSwiadczenie)

1

2. Oferent nie posiada zalegloScifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z tytulu wczeSniei udzielonych dotacii

1

RAZEM: 21

Czerwionka-Leszczyny, d n ia
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