
Zarzqdzenie Nr 690/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadania publicznego
w formie wsparcia: ,,Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wyiywieniem
dla bezdomnych mgiczyzn".

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2019 poz.506 z p62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz arl. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2019 poz.688 z p6zn. zm.), art. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz.869), w zwi4zku z Uchwalq Nr Xlll/139/19 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia
Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego
na 2020 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacje ptzez otganizacje 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. 2019 poz. 688 z p62n. zm.), zadania
publicznego w formie wsparcia z budZetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wy2ywieniem dla bezdomnych
meaczyzn.
Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \ ,ydzialu Spraw Spolecznych.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zazqdzenia
Nr 690/19
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 3 grudnia 201 9 roku

OGLOSZENIE O OTWARWM KONKURSIE OFERT

W zwiqzku z Uchwale Nr Xlll/139/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22
listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszc4ny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalnos6 po2ytku publicznego na 2020 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazEdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 z p62n. zm.)
na realizacje zadnia publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji
z bud2etu Gminy i Miasta w 2020 roku.

I PODSTAWAPRAWNA

Konkurs ogloszony jest na podstawie:

1. Art.4 ust. 1 pkt 1otazatl.5 ust.4 pkt.2 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688 z p6zn. zm.)

2. Uchwaty NrXlll/139/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
z organizacjami pozazedowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno6c po2ytku
publicznego na 2020 rok

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo{ecznej (t.j. Dz.U.2019poz. 1507 zp62n.zm.\

II ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688
z p62n. zm.)

III FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WSPARCIE

Zlecenie realizaqi zadania publicznego bgdzie mialo forme wspierania wykonania tego zadania
wruz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. \A&sokoSc udzielonej dotacji z bud2etu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie mo2e przekroczy6 95% koszt6w zadania objQtego
dofinansowaniem.

IV PRZEDMIOT KONKURSU

,,Zapewnienie calodobowego schronienia wraz z wyiywieniem dla bezdomnych meiczyzn"
- zadanie w zaktesie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu:

. organizacja pzedsiewzie6 maiqcych na celu zapewnienie schronienia, posilku i niezbqdnego
ubrania dla os6b bezdomnych z terenu gminy.

V CEL ZADANIA PUBLICZNEGO

Celem zadania jest pzeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu poprzez zapewnienie
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calodobowego schronienia dla 35 os6b (z mo2liwoSciq zwiekszenia do 40 os6b w okresach
zimowych) wraz z ,{{izwieniem dla bezdomnych mezczyzn - w tym os6b niepelnosprawnych
ruchowo (iednak2e zdolnych do samoobslugi) z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie bedzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2020n do 30 czerwca 2021r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie powinno by6 realizowane w lokalu znajdujEcym siQ na terenie wojew6dztwa Slqskiego,
polozonym w takiej odleglosci, 2e dqazd z OSrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-
Leszczynach do miejsca, w kt6rym bqdzie realizowane Swiadczenie na tzecz mieszkaic6w
Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, nie przekroczy 50 km.

Snooxt pRzEzNAczoNE NA REALtzAcJE ZADANIA puBLtczEco

Na przedstawione do realizacji zadania przeznacza sie jako wsparcie w formie dotacji Srodki
publiczne w wysokoSci: 480 000,00 zl, w tym:

. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

. od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

kwota: 320 000,00 zl,

kwota: 160 000,00 zl,

W 2019 roku Gmina i Miasto Czeruvionka-Lesz czyny zlecila realizacjg w formie wspierania
nastepujqce zadania publiczne:

. w zakresie polityki spolecznej i pzeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu - 238 998,00 zl
(w tym: ,,Zapewnienie schronienia, posilku i niezbednego ubrania dla os6b bezdomnych
z terenu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny" 225 000,00 zl).

IX WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W konkursie mogq bra6 udzial organizacje pozazqdowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2019 poz.688 z p62n. zm.).

Przedmiot oferty zlozonej do konkursu pzez oferenta musi by6 zgodny z jego celami statutowymi.

Zgloszone do konkursu schronisko znajduje sie w rejestze plac6wek zapewniajqcych miejsca
noclegowe tj. w Rejestrze Wojewody.

Zadanie winno by6 realizowane zgodnie z pzepisami wynikajqcymi z Rozpozqdzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standard6w
noclegowni, schronisk dla os6b bezdomnych, schronisk dla os6b bezdomnych z uslugami
opiekuiczymi i ogzewalni (Dz.U. 20'18 poz. 896).

Oferent zobowiqzany jest do wniesienia minimum 5% wkladu wlasnego w ramach calo6ci koszt6w
zadania objetego dofinansowaniem, przy czym minimum 2o/o wkladu wlasnego stanowi6 musi
wklad wlasny finansowy. Pozostaly wklad wlasny stanowi6 mo2e wklad wlasny osobowy.

Podmiot realizujqcy zadanie jest zobowiqzany do:

a) niepobierania oplat od adresat6w zadania;

b) bie2qcej wspolpracy z OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Czenrvionce-Leszczynach
w zakresie rekrutacji uczestnik6w projektu;

VWmagane dzialania w ramach zadania publicznego:

Zapewnienie calodobowego schronienia przez 7 dni w tygodniu ll//f;az z wy2wieniem dla
bezdomnych me2.czyzn - w tym os6b niepelnosprawnych ruchowo (iednakZe zdolnych do
samoobslugi) - z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Maksymalna liczba miejsc, kt6ra



musi zostac zabezpieczona przez oferenta w okresie miesiqca wynosi 35, z mozliwoscia
zwigkszenia tego zapotrzebowania do 40 os6b w okresach zimowych:

. od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku iod 'l pa2dziernika do 31 grudnia 2020 roku,

. od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku.

Zakres pzedmiotowy realizowanego zadania:

1) Przedmiotem zadania jest zapewnienie schronienia - miejsc noclegowych we wszystkie
dni kalendarzowe miesiqca w cyklu 24 godzinnym, w lokalu bgdqcym w wylqcznej
i swobodnej dyspozycji oferenta, bezdomnym m?2czyznom znajdujqcym sig w trudnej
sytuacji rodzinnej i materialnej warunkujqcej skozystanie ze schronienia.
Oferent zobowiqzany jest do calodobowego udzielania schronienia bezdomnym
m?zczyznom z terenu Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny, kt6rym decyzjq
administracyjnq ptzyznano pomoc w formie schronienia. Zadanie powinno byc
realizowane w lokalu znajdujqcym siQ na terenie wojew6dztwa Slqskiego, polozonym
w takiej odlegloSci,2e dojazd z O5rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach
do miejsca, w kt6rym bgdzie realizowane Swiadczenie na rzecz mieszkaic6w Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie przekroczy 50 km.

2) Minimalny standard uslug i warunk6w realiza$i zadania:

a) wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia ka2demu mieszkancowi plac6wki:

. calodobowego dostepu do lokalu, w kt6rym bgdzie realizowane zadanie,

. oddzielnego l62ka wnz z posciele,

. wydzielonego miejsca w szafie, kzesla oraz miejsca przy stole,

o codziennego wy2ywienia: 3 posilki dziennie - Sniadanie, obiad w postaci cieplego
posilku oraz kolacja;

. w okresie gzewczym zapewnienie temperatury nie ni2szej ni2 1 80 C,

. zapewnienie dostepu do wezl6w sanitarnych z ciepla wodE,

. warunk6w sanitarnych umo2liwiaiqcych utrzymanie higieny osobistej, w tym
zapewnienie Srodk6w czystosci w postaci: mydla, szamponu, pasty do zqb6w,
Srodk6w higieny osobistej, proszku do prania, itp.,

. zmiany odziezy w punkcie jej wymiany na czystE oraz umozliwienie wyprania
brudnej,

. czystej poscieli i bielizny poScielowej,

. zaopattzenia w leki, kt6re znajduiE siQ w standardowym wyposazeniu apteczki
oferenta np. Srodki pzeciwb6lowe, Srodki pzeciwgorqczkowe, Srodki opatrunkowe,
itp.,

. prowadzenie pracy socjalnej w tym: motywowanie os6b bezdomnych do podjecia
terapii odwykowej, pomocy w zalatwianiu spraw uzedowych i osobistych, podjecia
aktywno6ci zawodowej, wzmocnienie aktywnosci i samodzielnoSci os6b
bezdomnych,

. zawieranie oraz prowadzenie z osobami bezdomnymi indywidulanych plan6w
wychodzenia z bezdomnosci.

b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 plac6wka:

. plac6wka musi spelniad wymogi sanitarne i przeciwpo2arowe przewidziane
w powszechnie obowiEzujEcych przepisach.

c) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:
. wykonawca prowadzi rejestr os6b pzebywaiqcych w plac6wce,



. wykonawca w uzasadnionych przypadkach zapewnia bezplatny transport os6b
z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do plac6wki,

. wykonawca zobowiqzuje sig w razie potrzeby do transportu mieszkafca plac6wki
do najblizszej plac6wki zdrowia,

. osoby, kt6re posiadaiq dochod ponoszq odplatnoSc zgodnie z Uchwale
Nr Xlll/143/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2019
roku w sprawie ustalenia szczegolowych zasad ponoszenia odplatnoSci za pobyt
w oSrodkach wsparcia Oplate pobierac bqdzie Osrodek Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

3) Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, pzechowywania i przetwarzania danych
osobowych pozyskanych w zwiqzku z realizaqq zadania, zgodnie z pzepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 20'18 poz. 1000) oraz
zgodnie z art. 13 ustep 1 i 2 rozpozqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przeMtazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (RODO).

4) Osrodek Pomocy Spolecznej z realizatorem zadania podpisze umowg powiezenia danych
osobowych.

5) Oferent bedzie pzetwazal dane osobowe otzymane z OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach jako administratora danych dotyczqcych os6b, na rzecz
kt6rych Swiadczone bgdq uslugi, wylqcznie w celu realizacji zadania.

Zloaenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje siQ
r6wniez przyznania dotacji w wysokosci wnioskowanej pzez oferenta.

Przyznana dotacja nie moze byc wykotzystana na:

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

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

3) remonty pomieszczef i obiekt6w budowlanych,

4) zakupynieruchomosci,

5) rezerwy na pokrycie pzysztych strat lub zobowiqzah,

6) dzialalnosc gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnosc pozytku publicznego,

7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzafi,

8) udzielanie pomocy finansowei osobom lzycznym lub prawnym,

9) dzialalnoSCpolityczne,

10) pokrycie kosZ6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

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

12) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajqcych z ptawa 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 zadlu2enia,

14) koszty pokMe pzez inne podmioty (zakaz tzu. podw6jnego finansowania).

Oczekiwane rezultaty,,ilo5ciowe":

. ilo56 os6b, kt6rym zapewniono calodobowe schronienie - 35 os6b (rezultat uznaje siQ za
osiagniety przy wska2niku 90% i wyzej);

. ilo56 os6b, kt6rym zapewniono calodobowe schronienie w miesiqcach zimowych - 40
os6b (rezultat uznaje siq za osiqgniqty pzy wska2niku 80% iwy2ej);

,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego" (czes6 lll.5 oferty) - nale2y opisa6
zakladane rezultaty zadania publicznego:

a) Co bgdzie bezpo5rednim efektem (materialne ,,produkty" lub ,,uslugi" zrealizowane na tzecz
uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

b) Jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgnieta popzez rcalizagg zadania publicznego?

c) Czy przewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie rcalizaqi zadania
publicznego w dalszych dzialaniach o,ganizacli? (trwalos6 rezultat6w zadania publicznego)

d) W czgSci lll.6 oferty nale2y podai dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji
zadania publicznego.

,,Plan i harmonogram dzialari na rok 2020" (i analogicznie na 2O21 rok) (cze6j6 lll.4 oferty) musi
zawieae:

a) nazwy dzialari (nie powinny by6 to2same z nazwami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),

b) opis dziala6,

c) wskazanie grupy docelowej, jesli to mo2liwe (w przypadku braku mo2liwosci okreslenia grupy
docelowej, nalezy poda6 takq informacjg tj. wpisad ,,brak grupy docelowej"),

d) planowany termin realizacji (data rozpoczgcia izakonczenia poszczeg6lnych dzialah),

e) w przypadku oferty wsp6lnej pzy nazwie dzialania nalezy poda6 nazwe oferenta
realizujqcego dane dzialania.

,,Zakres dzialania realizowany przez podmiot niebedqcy stronq umowy":

W przypadku planowania zlecenia czgSci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglqdnia takq informacjg w skladanej ofercie. lnformacja musi znaleic sie w czeSci lll.4 oferty

,,Plan i harmonogram dzialai na rck 2020" (i analogicznie na 2021rok) w kolumnie ,,Zakres
dzialania realizowany przez podmiot nie bedqcy stronq umowy". Uzasadnienie ptzyczyny zlecania
innemu podmiotowi, oferent opisuje w czQsci lll.4 oferty w kolumnie "Opis".
Ocena zasadno6ci zlecania czeSci zadania publicznego innemu podmiotowi bqdzie nalezala do
komisji konkursowej.

Warunkiem p?ekazania przyznanel dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy
pamigta6, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6
zaplacone nie p62niej niZ do 3'l grudnia 2020 roku w pzypadku I roku realizacji zadania i do 14
lipca 2021 roku w ll roku realizacji zadania).

W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oSwiadczenia skladane
w zwiqzku z zawaiq umowq bgdq wymagaly pod rygorem niewa2nosci zawarcia w formie



pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mogly byc dokonywane w zakresie niewplywajEcym na
zmianQ kryteri6w wyboru oferty oferenta.

Oferenci, kt6rych oferty zostanq wybrane w otwartym konkursie ofert oraz bgdq realizowad
zadanie publiczne zobowiezani sq do udostepniania informacji publicznej na zasadach iw trybie
okreslonym w arl..4a,4b, 4c ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

TERMIN IWARUNKI SKLADANIA OFERT

1. Termin skladania ofertuptywa@.
2. Oierla spozqdzona w generatoee wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania

Rozpozqdzenia Pzewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych rcalizaqi
zadah publicznych oraz wzor6w sprawozdah z wykonania tych zadaf (D2.U.2018 po2.2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nalezy jq wydrukowa6, podpisa6 i zlozy|
w Uzgdzie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny zgodnie z opisem w pkt. X.3 i X.4

3. Ofertg nale2y:

1 ) spozqdzie w jezyku polskim,

2) sporz qdzi6 w formie pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

4. Oferty konkursowe na realizacjg zadah nale?y sklada6 (w obu formach):

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

2) w formie pisemnej w zamknietej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacjq
,,Zapewnienie calodobowego schronienia wtaz z |d{izwieniem dla bezdomnych mQ2czyzn"
w Kancelarii Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Uzqdu Gminy i Miasta
Czenrrrionka-Leszczyny.

5. ,,Kalkulacjg pzewidwanych koszt6w realizacji zadania publicznego" w czQsci V.A iV.B oferty
nale2y spozqdzi6 na rok 2020 i 2021.

Je2eli w czesci V.A oferty ,,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystepuje koszt, kt6ry
zostal wskazany w czesci lX ogloszenia konkursowego ,,Ptzyznana dotacja nie mo2e byc
wykorzystana na", nalezy opisa6 w czesci Vl ofefi ,,lnne informacje" z jakich Srodk6w zostanie
pokryty ten koszt. W przypadku braku podania 2Edanej informacji, oferta zostanie odzucona
z powod6w merytorycznych.

UWAGA: Wklad rzeczowy, kt6ry bqdzie wykozystywany do realizacji zadania publicznego,
nale2y opisa6 w czeSci lV.2 oferty - bez jego wyceny.

UWAGA: CzqS6 V.C ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomiedzy oferent6w" oferty nalezy
wypelni6 jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

6. Wszystkie pozycje formulaza oferty muszq zosta6 wypelnione. W pzypadku, gdy dana
pozycja oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisa6 np. ,,nie
dotyczy".

7. Realizatorem zadania publicznego moze byc oferent, kt6ry dysponuje wykwalifikowanq kadrq
uczestniczqcq w realizacji zadania. Oferent w czesci lV.2 oferty powinien poda6 wszystkie
niezbgdne dane os6b jakie realizujq zadanie tj. informacje tylko na temat kwalifikacji bez

x



podawania danych osobowych.

8. W sytuacji, gdy oferent wnosi do realizacji zadania publicznego wklad w postaci Swiadczenia
pracy wolontariuszylpracy spolecznej czlonk6w organizacji koniecznie jest pzestzeganie
nastQpujqcych warunk6w:

a) zakres, spos6b i liczba godzin wykonywania Wacy ptzez wolontariusza muszq byc
okreslone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie,

b) wolontariusz/czlonek organizacji musi prowadzic na bie2Eco karty pracy wraz z opisem
wykonywanej pracy (dokumentacja ta musi byd pzechowywana na zasadach og6lnych, tak
jak dokumenty fi nansowe),

c) w pzypadku, gdy praca wolontariusza/czlonka organizacji ze wzglqdu na wykazanq
w ofercie specyfikq nie mo2e by6 rozliczana godzinowo - nale2y podai spos6b wyliczenia
nakladu jego pracy i spos6b jej dokumentowania w trakcie realizacji zadania publicznego,

d) wolontariusz/czlonek organizacji powinien posiadac kwalifikacje i spelniad wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczei, je2eli obowiqzek posiadania
takich kwalifikacji i spelnienia stosownych wymagaf wynika z odrebnych przepis6w,

e) je2eli wolontariusz/czlonek organizacji wykonuje pracg takq, jak staly personel, to kalkulacja
wkladu pracy wolontariusza musi by6 dokonana w oparciu o stawki obowiqzujqce dla tego
personelu,

0 wolontariuszem nie mo2e by6 beneficjent ostateczny zadania publicznego ani osoba
zatrudniona u oferenta na podstawie umowy o praca lub umowy cywilnoprawnej,
w ramach spelniania obowiqzk6w z tych um6w wynikajqcych (warunek ten dotyczy takze
czlonk6w organizacji Swiadczqcych prace spolecznq).

Wszelkie informacje dotyczqce pzedmiotu konkursu i zakresu dzialah w ramach realizacji
zadania mozna uzyska6 w OSrodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach (Pani
Dominka Baiczyk tel. 321 43 16 071 ; Pani Danuta Smolorz tel. 32l 43 16 076)

Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyska6 w Uzedzie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny - Wldzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel.32l 43 12 251.

Burmistz oglasza wyniki otlvartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art. 15 2h i2j ustawy.

KOSZTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Wydatki, kt6re bgdq ponoszone, muszq by6:

1) niezbedne dla realizaclli zadania publicznego objgtego konkursem;

2) racjonalne i efektywne oraz spelnia6 wymogi efektywnego zazqdzania finansami (relacja
naklad/rezultat);

3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objqtego konkursem;

4) odpowiednio udokumentowane;

5) zgodne z zatwierdzonym zestawieniem kosZ6w realizacji zadania publicznego.

2. Dokonywanie pzesunigc w zakresie ponoszonych wydatk6w.

Dopuszcza sie dokonywanie przesuniec pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreSlonymi w kalkulacji przewidywanych kosZ6w realizaqi zadania publicznego
z nastgpujEcymi zastze2eniami:



1) Wszelkie pzesuniecia koszt6w, pzedstawionych w umowie, powy2ej 100/o wymagajq
pisemnej zgody Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze mogq by6 dokonywane tylko
w uzasadnaonych pzypadkach.

2) Jezeli dany wydatek Wkazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okre5lonemu w umowie, to uznaje sie go za zgodny
z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwiekszenie tego wydatku o wigcej ni2 10%.

3) Oferent jest zobowiqzany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiazek zachowania procentowego udziafu dotacji uwa2a sie za
zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego nie
zwiekszy sie o wiecej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym mowa
powyzej, uwaza sie za pobranie dotac,a w nadmiernej wysokosci.

XII OCENAOFERT

1. Mfb6r ofert nastqpi w terminie do 3l grudnia 2019 roku.

2. Oferty zlozone do konkursu sq opiniowane pzez komisjq konkursowq powolanq pzez
Burmistrza Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny.

3. Komisja ocenia oferty w nastepujqcy spos6b:

Ocena formalna:

1) Oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwoSci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jno66 obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z przyczyn
formalnych.

2) Podpis oferty przez osobq/osoby upowa2nione do skladania oSwiadczen woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siQ uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje poprzez
informacjg w generatorze oraz telefonicznie.

Ocena Merytoryczna:

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

2. Pzy ocenie ofert pod wzglgdem merytorycznym komisja bieze pod uwage nastepujqce
kryteria:

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

b) 
, 
kryteria oceny punktowei.

3. Oferta, kt6ra uzyska pozytywnE ocenQ 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 uwagg:

1) merytoryczna warto56 projektu:

a) mo2liwos6 realizacji zadania ptzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w rzeczowych
(baza lokalowa, sprzgt, materialy), kadrowych (adekwatnoSc kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania), (6 pkt)

b) doswiadczenie oferenta w realizacji zadai o podobnym charakterze i zasiggu , w tym



4.

jakos6 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
(a pkt)

2) budzet projektu:

a) prawidlowosd i pzejzystosc budzetu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w, celowosc
koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania, (4 pkt)

b) adekwatnoSd proponowanych koszt6w do planowanych dziala6, zasadnosc pzyjetych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
kosZ6w administracyjnych do merytorycznych, (5 pkt)

3) kryteria dodatkowe:

a) zaangazowanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienie
partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej wspolpracy - pisemne
potwierdzenie/oswiadczenie), (1 pkt)

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

Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania przez organizaqq przy ocenie punktowej wynosi
21 punkty.

Rekomendacje do podpisania umowy otzymajq projekty, kt6rych Srednia ocena aMmetyczna
wyniesie co najmniej 12 punkt6w.

ocena Komisji wraz z propozycjq wysokosci dotacji jest pzekazwana Burmistzowi Gminy

i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznE decyzjg w tej sprawie.

Rozstzygniecie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskarzeniu.

Vlrlniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze oteft, poprzez publikacjQ

w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http://www.bip.czerwionka- leszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje-na-zadania-publiczne.html;

na tablicy ogloszeA Uzgdu Gminy i Miasta w czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na

stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Konkurs zostanie uniewazniony, je2eli nie zostanie zlozona zadna oferta lub gdy 2adna ze

zlo2onych ofert nie spelnia wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym konkursie

ofert.
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Wz6r Nr 1/ KARTAOCENY FORMALNO-PRAWNEJ

konkurs: na realizacjg zadania publicznego w formie wsparcia - ,,Zapewnienie calodobowego
sc h ron ien ia w r az z wyiywie n iem d la bezdom nyc h mqilczyzn"

Nazwa oraanizacii

()hczar

Lp. Dokument / zagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jnoS6 wersji z generatora i papierowej NIE

2.
Podpis oferly przez osobg/osoby upowa2nione do skladania
oSwiadczeh woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu5ci6 do oceny merytorycznej TAruNIE

,/,;
Grulit{liMiasta

Czee1Q$iLeszczyny

Wieslaw ianiszewskl

t

/l
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Wz6r nr 2/ KARTA OCENY MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ

konkurs: na realizacjg zadania publicznego w formie wsparcia ,,Zapewnienie
calodobowego schronienia wraz z uryiywieniem dla bezdomnych mqiczyzn"

Czerwionka-Leszczyny, dnia ...

-,^AfiFEe
;r#;;,.#;'

t

/,(

A. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do
oceny punktowei

Mo2liwa ocena Przyznana
ocena

ZqodnoSc proiektu z oqloszeniem konkursowvm TAI(NIE

Uzasadnienie - w orzvoadku orzvznania ocenv neoatvwnei

B. Ocena punktowa
Merytorvczna warto66 proiektu

1. MozliwoS6 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatno5e kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowch (baza lokalowa, spzet, materialv),

6

2. DoSwiadczenie oferenta w realizac)i zadaft o podobnym charakteze
i zasiggu, w tym jakoSc realizacji zadah (czy projekty zostaly prawidlowo
zrealizowane i rozliczone)

4

Budiet proiektu
1. PrawidlowoSe i pzejzystoS0 bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,

celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu zeczowego zadania
4

2. Adekwatno66 proponowanych koszt6w do planowanych dzialah, zasadnoSC
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w. relacia koszt6w administracyinvch do merytorycznych

5

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

umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnei wsp6lpracy - pisemne potwierdzen ie/oSwiadczenie)

1

2. Oferent nie posiada zaleglo6cifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z tytulu wcze6niej udzielonych dotacji

1

RMEM: 21

S*uo,


