
Zarzqdzenie * 72121
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

zdnia2S lutego 2021 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjq zadai publicznych
w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 202'l
roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2O2Q poz.713 z p62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oruz a,1.. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2OO3r., o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2O2O poz. 1057), art. 221 usl. 1 ustawy zdnia2T sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 305), w zwiqzku z Uchwalq Nr )fiVl/309/20 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1'l grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku publicznego na

2021 rok,

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg przez organizacje pozazqdowe

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno3ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057), zadafi publicznych

w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny realizowanych
w obszaze zadai w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa
narodowego:

a) organizacja dla mieszkarlc6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

b) kultywowanie tradycji regionalnych.

2. Ogloszenie o konkursie stanowi ZalEcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2
Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi VWdzialu Spraw Spolecznych.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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l. Rodzaj zadania:

1. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.,i. Dz. U. z 2020 r. poz. '1057 z p62n. zm.), ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 202'l poz.305) oraz w zwiqzku z Uchwalq
Nr XXVI/309/20 Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny
z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku
publicznego na 2021 rok, Burmistrz Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny oglasza otwarty
konkurs ofert, dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadai
publicznych pn.: ,,Otwarty konkurs ofert na reatizacig zadai publicznych w zakresie
kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Cel dania:

Celem zadania jest zwiekszenie potencjalu kulturalnego Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny,
wzmocnienie oferty kulturalnej oraz aKywizacji spolecznoSci lokalnej.

2.2 Mieisce rea lizacii zadania:

Zadania realizowane bqdq na terenie Gminy iMiasta Czenivionka-Leszczyny

2.3 Adresa ci zadania:

Mieszkaicy Gminy i Miasta Czenrionka-Leszc4yny

2.4 Zakres zadania:.

2.4.1 Zadania w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego

(Obszar ll):

1) organizacja dla mieszkaric6w gminy integracyjnych imprez kulturalnych,

2) kultywowanie tradycji regionalnych

Podmioty realizujqce zadania powinny:

1) Zaprojektowad i wykona6 zadanie;

2\ Wkazae rczultaty realizacji zadania (produkty, uslugi i planowane zmiany spoleczne)' np.:

o zrealizowane wydazenia - koncefi warsztaty, konkursy, spektakle, wystawy, konferenQe,

dzialania edukacyjne oraz inne wydarzenia kulturalne, anga2ujqce i integrujqce
mieszkafc6w Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny;

. wysoka jako56 wydazeri, kt6re w nowatorski spos6b ujmujq podejmowane tematy
i inga2uiA artyst6w przy jednoczesnej dostepno5ci dla szerokich grup odbiorc6w;

o zrealizowane wydazenia majqce na celu kultywowanie, ochronq i popularyzacje tradycji

regionalnych;

. wydanie wartosciowych, dostQpnych dla odbiorc6w i szeroko dystrybuowanych

Zalqcznik
do Zaz'qd,zenia N 72121
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OGLOSZENIE
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w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzic'trYa narodowego



UWAGA: Zadanie zostanie uznane za zrealizowane pzy osiqgniqciu poszczeg6lnych rezultat6w
na poziomie minimum 80 % wskazanych w ofercie.

2.6 Dokumentacia ootwie tdzaiaca realizacie zadania:

np.: program, plakat, ulotka, dokumentacja fotograficzna, lista obecnosci uczestnik6w
projektu, strona intemetowa i liczba odslon, liczenie widzow pz:ez wolontaduszy,
zestawienia z informacjq o miejscach dystrybucji material6w, itp.

ll. Wysoko66 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacie zadania:

Na przedstawione do realizacji zadania w obszatze ll proponuje siq pzeznaczy6 jako wsparcie
w formie dotacji Srodki publicane w wysoko6ci: 70 000,00 zl.

lll. &sady pr4znawania dotacii:
1 . Dotacja z bud2etu Gminy i Miasta Czenirrionka-Leszeyny moze zosta6 pzyznana organizacji

pozarzqdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2O2O r. poz. IOSZ
z p62n. zm.), je2eli pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jej{ego celami
statutowymi.

2. Zlecenie realizacji zadai publicznych bedzie mialo formq wspierania wykonania tych zada6
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia pzez organizacjq nie
mniej ni2 10 o/o wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, pr4 c,zym co najmniej
polowe w postaci finansowej.

3. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci do
10olo udzielonej dotacji. Koszty wynagrodzenia koordynatora nie mogq by6 ponoszone
z dotacji,

b) w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie kosa6w zakupu
sprzetu komputerowego i audiowizualnego, jezeli ich zakup bezposrednio zwiezany jest

wydawnictdpublikacji (w tym multimedialnych);

c zrealizowane programy i warsztaty edukacyjne dostqpne dla r62nych grup wiekowych,
dajqce mo2liwo56 nabyrania wiedzy i kompetencji spolecznych, ksaaftujqce potzebe
stalego uczestnictwa w kutturze, itp.;

3) Osiqgnq6 rezultaty poptzez podejmowanie poszczeg6lnych zalo2onych dzialah;

4) Rozliczy6 zadanie.

Oferent zobowiezany jest do pzedstawienia w ke6ci oferty co najmniej jednego alternatywnego
roztiqzania zwiezanego z przeprowadzeniem wszystkich planowanych dzialai zgodnie
z obostrzeniami wynikajqcymi z koniecznosci zapobiegania rozpzestrzeniania siq choroby COVID-
19 wywolanej wirusem SARS-CoV-2, aktualnymi na dzieri sktadania oferty.

W okresie obowigywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, za pisemnq
zgodq Zleceniodawcy, dopuszcza siq mo2liwo56 zmiany pienrrrotnie zaplanowanej formy realizacji
zadania na Iormg zdalnq za pomocl Srodk6w komunikacji elektronicznej.

2.5 Oczekiwane rezultatv realizacii zadania:

o liczba wydazei kulturalnych,

o liczba artyst6w zaanga2owanych ptry rcalizaqi zadania,

e liczba os6b biorqcych udzial w realizowanym zadaniu,

o liczba wydanych egzemplarzy publikacji/raport6w/dokumentacji.



z merytorycznq rcalizaqE zadania. Koszt zakupu nie moze przekroey., 1506 wartoSci
finansowej zadania.

4. W przypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotacje w wysokoSci ni2szej ni2 wnioskowana,
jednak nie mniej niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sie uzgodnie6, kt6rych celem jest
doprecyzowanie warunk6w i zakresu realizacji zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq
obni2y6 warto6ci merytorycznej projektu i jego zalo2onych efekt6u W takim przypadku,
zaktualizowany harmonogram i kalkulacje przewidywanych koszt6w realizacji zadania do
wielkoici przyznanel dotracji nalezy przedlo2ye w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Uzgdu
Gminy iMiasta Czenrvionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej I i poprzez generator wniosk6w
www.witkac.pl. Niedopelnienie tego obowiqzku w w/w terminie traktowane bqdzie jako
rezygnacja z dotacji.

5. Wdatki ponoszone z dotacji muszq by6:

o niezbedne dla realizacji zadania publicznego objqtego konkursem,

. racjonalne i efekywne orev musza spelnia6 wymogi efektywnego zazqdzania
fi nansami (relacja naklad/rezultat),

. faktycznie poniesione w okresie rcalizacji zadania publicznego objgtego konkursem,

. odpowiednioudokumentowane,

. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

6. Dopuszcza siQ dokonywanie przesuniq6 pomiedzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okre5lonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w rcalizaqi zadania publicznego
z nastepujqcymi zastrze2eniami:

a) wszelkie przesunigcia koszt6w, pzedstawionych w umowie, powy2ej l0% wymagajq
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze mogq by6 dokonywane tylko
w uzasadnionych przypadkach,

b) je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie
jest r6wny odpowiedniemu kosAowi okreilonemu w umowie, to uznaje siq go za zgodny
z umowq vdedy, gdy nie nastqpilo zwiQkszenie tego wydatku o wiecej ni210o/o,

c) Oferent jest zobowiqzany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowigek zachowanla procentowego udzialu dotacji uwa2a sie
za zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania
publicznego nie zwigkszy sie o wiecej niz 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie
limitu, o kt6rym mowa powy2ej, uwaza sie za pobranie dotacji w nadmiemej wysokoSci.

7. Przyznana dotacja nie moze zostac wykozystana na:

a) pzedsigwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny lub jego funduszy celowych na podstawie pzepis6w szczeg6lnych,

b) sfinansowanie lub dofinansowanie kosZ6w kt6re podmiot poni6sl na realizacje zadania
poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

c) remonty pomieszczei i obiekt6w budowlanych,

d) zakupy nieruchomosci,

e) rezeruvy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzafi,

f) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalnoS6 po2ytku publicznego,

g) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzai,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom fr4cznym lub prawnym,

i) dzialalnoSc politycznq,

j) pokrycie koszt6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres rcalizaq,i
zleconego zadania,



k) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych sig
realizacjq zadania,

l) podatek VAT - w przypadku podmiot6w kozystajecych z prawa do odliczenia podatku
od towar6w i uslug z tytnlu dokonanych zakup6w,

m)zobowigania z tytutu zaciagnietej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w
wartoSciowych oraz koszty obsfugi zadlu2enia,

n) koszty pokryte przez inne podmioty (zakazE'ut. podw6jnego finansowania).

8. hfsokoi6 udzielone, dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny wyniesie
maksymalnie 90 % kosd6w zadania objetego dofinansowaniem.

9. Zlozenie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantuje siq
@nniez Wzyznania dotacji w wysokosci wnioskowanej pzez Oferenta.

10. Warunkiem przekazania przyznanei dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.

Nale2y pamiqta6, Ze wszelkie wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i rozpoczqciu realizacji zadania i musze zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji
zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia 2021r., pzy czym Srodki z dotacji winny zostad
wydatkowane do 14 dni od zakoficzenia realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia
2021r.).

'I 'l . W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o6wiadczenia
skladane w a/viAzku z zawaie umowe bQdq wymagaly, pod rygorem niewa2no6ci, zawarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bqdq mog*y by6 dokonywane w zakresie
niewplylajqcym na zmiang kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki realizacji zadania:

'1. Zadanie realizowane bedzie w terminie od 15 maia 202'lr. do 31 grudnia 2021r.

2. Czas realizacji powinien obejmowad: okres pzygotowania, pzeprowadzenia onz zakofczenia
zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty ksiqgowe muszq zosta6
wystawione do dnia zakoficzenia zadania.

3. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie oled otaz bqdzie realizowa6
zadanie publiczne zobowiezany jest do udostepniania informacji publicznej na zasadach
iw trybie okreSlonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego
i o wolontariacie.

4. Oferent zobowiqzany jest do przestrzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maia 2O16t.
o przeciwdzialaniu zagrozeniom przestgpczo5ciq na tle seksualnym, a w szczeg6lno6ci art. 21

,pzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub pzed dopuszczeniem osoby do innej
dzialalnosci viliqzanej z wychowaniem, edukacjq, wypoczynkiem, leczeniem maloletnich
lub z opiekA nad nimi pracodawcy lub inni organizatozy w zakresie takiej dzialalno6ci sq
obowiezani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby sq zamieszczone w Rejestrze
z dostqpem ograniczonym'.

5. Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, przechowyrania i przetwazania danych osobowych
pozyskanych w zwiqzku z realizacjq zadania, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie za'1.. 13 ust. 'l i2
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetrtazaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (RODO).

6. Na oferencie spoczywa obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych pzy realizacji
zadania, w tym dotyczqcych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak r6wnie2
pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczefi, pozwolei, zg6d wlaScicieli/zazqdc6w terenu.
Oferent w calo5ci odpowiada za prawidlowq realizacjQ zadania bgdqcego pzedmiotem oferty
o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie



zwiezanych z nim koszt6w.

7. Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizacji zadania do pzestrzegania wszelkich obostrzei
sanitamych zwiqzanych z przeciwdzialaniem rozprzestzeniania siq choroby COVID-19
wywolanej wirusem SARS-CoV-2.

8. Oferent ma obowiqzek na bie2qco Sledzii i respektowac umieszczane na stronach
internetowych Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne izalecenia
dotyczqce epidemii, w tym zasady bezpiecznego postqpowania.

V. Termin skladania ofert:

1. Termin skladania ofert uplywa w dniu l9 marca 2O21r. o sodz. 14.00

2. O{ertq waz z Wmaganymi zalecznikami nale2y sporzedzic w generatorze wniosk6w
dostgpnym na stronie www.witkac.pl - tak pzygotowana oferta spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziemika 20'18 r. w sprawie wzor6w ofert i ramowych wzor6w um6w dotyczqcych realizacji
zadai publicznych oraz wzor6w sprawozdafi z wykonania tych zadari (Dz. U. 2018 poz.2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowa6, podpisad i zlo2y6,
w Uzqdzie Gminy iMiasta Czeruvionka-Leszc4ny, zgodnie z opisem w pkt 3 i4.

3. Oferte nalezy:

. spozqdzic w jqzyku polskim,

. spozqdzic w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.

4. Ofertg konkursowe na realizacje zadania nale2y do2y6 w dw6ch nastepujecych formach:

1) w formie elektronicznej poptzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie internetowej
www.witkac.pl, www.czemrionka-leszczyny.pl pod ogtloszeniem o niniejszym konkursie,

2) w formie pisemnej, w zamkniqtej kopercie z oznaczeniem na*ry zadania z adnotacjq

"Otwarty konkurs ofert na realizacjq zadaf publicznych w zakresie kultury sztuki,
ochrony d6br kultury i dziedzic{ura narodowego w 2021 roku'w Kancelarii Uzedu
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszc4ny, pt4 ul. Parkowej 9.

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

5. Dodatkowo wymaga sie, aby:

a) w czqSci lll.4 oferty - "Plan i harmonogram dzialai na rck2021'zawieral:

. nazwy dzialah (nie powinny byd to2same z nazwami kosa6w administracyjnych zadania
publicznego),

. opis dziala6,

o wskazanie grupy docelowej, jeirli to mo2liwe (w przypadku braku mozliwo6ci okre6lenia
grupy docelowej, nale2y poda6 takq informacjg tj. wpisa6 ,brak grupy docelowej'),

o planowany termin realizacji (data rozpoczgcia i zakoriczenia poszczeg6lnych dzialafi),

o w pzypadku oferty wsp6lnei wzy naanie dzialania nale2y poda6 nazwg oferenta
realizujecego dane dzialania.

W przypadku planowania zlecenia czesci zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglednia takq informacjQ w skladanej ofercie w czQsci lll.4 - "Plan i harmonogram
dzialari na rok 2021" w kolumnie "Zakres dzialania realizowany przez podmiot nie bqdqcy
stronq umowy'. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferenl opisuje
w czq6ci lll.4 oferty w kolumnie "Opis'.
Ocena zasadno5ci zlecania czq6ci zadania publicznego innemu podmiotowi bQdzie

nale2ala do komisji konkursowej;



b) w c2956 lll.5 oferty - "Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego"
opisa6:

. co bedzie bezpo6rednim efeKem (materialne "produkty' lub ,uslugi' zrealizowane
na rzec.z uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

o jaka zmiana spobczna zostanie osiqgniQta pop.zez realizacje zadania
publicznego?

. czy pzewidywane ,iest wykozystanie rezultat6w osiqgnietych w trakcie realizacji
zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (trualo66 rezultat6w
zadania publicznego)?

Dodatkowo w czgSci lll pK. 5 oferty zaleca siq zdiagnozowanie mo2liwego ryzyka, K6re
z ptzyczyn niezale2nych od oferenta, mo2e utrudni6 osiqgniqcie zadeklarowanych
rezullat6w, np. zmiana miejsca i terminu przeprowadzenia projektu, zle warunki
atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

c) w czgSci lll.6 oferty poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji zadania
publicznego;

d) w czq6ci V.A iV.B oferty - ,Kalkulacja pzewidywanych koszt6w realizacji zadania
publicznego" wpisai dane dotyczqce 2021 roku.

Je2eli w czeici V-A oferty "Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystQpuje koszt, Kory
zostal wskazany w czgSci lll.7 ogloszenia konkursowego "P-z]y.znana dotacja nie moze byd
wykorzystana na [...]', nale2y opisa6 w czqsci Vl oferty ,lnne informacje'z jakich Srodk6w
zostanie pokryty ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie
odrzucona z powod6w merytorycznych;

e) wklad zeczory, kt6ry bqdzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego, wpisa6
w czq6ci lV.2 oferty - bez jego wyceny.

Oferent w czeSci lV.2 oferty powinien podad r6wnie2 wszystkie niezbqdne dane os6b
realizujqcych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich hralifikacji, bez podawania danych
osobowych.

0 W pzypadku korzystania z pracy spolecznej czlonk6w organizacji oferenta lub Swiadczefi
wolontariuszy ustala siq nastgpujqce zasady:

. zakres, spos6b, liczba godzin wykonywania pracy spolecznej pzez czlonka organizacji
bqd2 Swiadczenia pzez wolontariusza muszq by6 okreSlone w porozumieniu zawartym
zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie;

. wolontariusz powinien posiada6 kwalifikacje i spelniad wymagania odpowiednie do
rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczei;

. je2eli praca spoleczna czlonka organizacji bqd2 Swiadczenie wolontariusza sq takie
same jak praca, K6rq wykonuje staly personel, to kalkulacja wyceny tego Swiadczenia
musi by6 dokonana o stawki obowiezujqce dla tego personelu. Warto66 Swiadczenia
czlonka organizacji bAdi wolontariusza wykonujqcego proste czynnoici nie mo2e
pzekroczy6 kwoty 18,30 zl za jednq godzinq Swiadczenia. (Rozporzqdzenie Rady
Ministr6w z dnia 15 wze6nia 2020 r. w sprawie wysokoSci minimalnego wynagrodzenia
za praq oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).

. wolontariusz nie moze by6 beneficjentem zadania;

. czas wykonywania przez tq samq osobQ (wolontariusza) czynnosci wynikaiecej
z porozumienia wolontariackiego nie mo2e sie pokrywad z czasem wykonywania takiej
samej czynnoici wynikajqcej z umowy o pracg lub umowy zlecenia;

o rozliczenie pracy spolecznej czlonka organizaqi bedz Swiadczeri wolontariusza odbywa
sie na podstawie o6wiadczenia ww. osoby stwierdzajqcej wykonanie pracy spolecznej
bqd2 Swiadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenQ, potwierdzonq
przez koordynatora zadania lub osobq upowa2nionq.



koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt,

- adekwatnosc proponowanych kosa6w do planowanych dziala6, zasadnoi;6 pzyjqtych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

. kryteria dodatkowe:

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

- Oferent nie posiada zaleglo6ci finansowych wobec Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny z tytulu wczesniej udzielonych dotac.ii - 1 pkt.

Karta oceny merytorycznej stanowi Vv26r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

4. Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania przez Oferenta przy ocenie punktowej wynosi 21.

5. Rekomendacjq do podpisania umowy otzymajA projeKy, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniej 12 punkt6w.

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

7. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstrzygniecie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskar2eniu.

9. tlfuniki konkursu zostanA ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, poprzez publikaciQ
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http://www.bip.czeruvionkaleszczyny.pl/informacje_uzedu/dotacje_na zadania_
publiczne.html, na tablicy oglosze6 Uzqdu Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach,
ul. Parkowa 9 oraz na stronie intemetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

10. Konkurs zostanie uniewa2niony, jezeli nie zostanie zlozona 2adna oferta lub gdy 2adna
ze zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w niniejszym og0oszeniu o otwartym
konkursie ofert.

Vll. lnformacja o zrealizowanych przy udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiqcym
i w roku poprzednim zadaniach z zakresu kultury sduki, ochrony d6br kultury i dziedzic{rva
narodowego:

W zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 roku
nie zlecono 2adnych zadari. Kwota wydatkowana w 2021 roku na wskazany wyzej obszar wynosi
0,00 zl.
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g) cze56 VC oferty - ,Podzial koszt6w rcalizaqi zadania pomiqdzy oferent6w" wypelni6
jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

h) w czqSci Vl oferty ,lnne informacje' nale2y dodatkowo wskazad, kt6re koszg realizacji
zadania bqdq ponoszone z dotacji.

6. Wszystkie pozycje formularza oferty muszq zosta6 wypelnione. W pzypadku, gdy dana pozycja
oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nale2y wpisa6 np. ,nie dotyczy'.

7. Wszelkie informacje dotyczqce procedury konkursowej mo2na uzyska6 w Urzqdzie Gminy
i Miasta Czenrvionka-Leszczyny - Vwdzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, lel. 321 43 12
251.

Vl. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

l.hfb6rofertnastqpi @
2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, kt6rej

sklad ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze zazqdzenia.

3. Komisja ocenia oferty w nastQpujqcy spos6b:

3.1 Ocena formalna

a) oferta - sp6jnoid wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo5ci
uzupelnienia/koreKy. Niesp6jno66 obu wersji oferty powoduje jej odrzucenie z ptryczyn
formalnych,

b) podpis oferty pzez osobQ/osoby upowa2nione do skladania o5wiadczei woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastQpuje popzez
inlormacjg w generatorze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi VVz6r Nr 1 do niniejszego ogficszenia.

3.2 Ocena MeMoryczna:

a) oferty, K6re przeszly ocenq formalnq przechodzq do oceny merytorycznej,

b) pzy ocenie ofert pod wzglQdem me$orycznym komisja bieze pod uwagq nastqpujqce
kryteria:

o kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodno66 projeKu z og[roszeniem
konkursowym,

. kMeria oceny punktowej,

c) oferta, kt6ra uzyska pozytywnq ocene w kryterium dopuszczajqcym (ocena TAK) zostanie
poddana ocenie punktowej,

d) oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kMerium dopuszczajqcym zostanie odzucona
(ocena NIE),

e) w kryteriach oceny punktowej komisja bierze pod uwagg:

. meMorycznq wartoS6 projeKu:

- mo2liwo56 realizacji zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w zeczowych
(baza lokalowa, sprzet, materiaty), kadrowych (adekwatnoS6 kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania) - 6 pkt,

- doSwiadczenie oferenta w realizacji zadai o podobnym charaKeze i zasiegu, w tym
jakoSd realizacji projeK6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
- 4 pkt,

. bud2et projektu:

- prawidlowo56 i pzejzystoS6 bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w, celowo66



Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurc na wsparcie realizacji zadafi publicznych -,,Otwarty konkurc ofert na realizaciQ zadafi
publicznych w zakresie kultury sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego

w 2021 roku"

Naz\ /a organizacii

Spelnia
kMerium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienieLp DokumenUzagadnienie

NIEI Oferta - sp6jnos6 wersji z generatora i papierowej

TAK 2 DNI?
Podpis oferty przez osobQ/osoby upowa2nione do skladania
oswiadczefi woli w imieniu oferenta

TAI(NIEDopu6ci6 do oceny merytorycznej

tu
I Miast8

Czenivio -Leszcayny

niszswrkl

,&

\"*-lt'{r

I



Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na wsparcie realizacji zadaf publicznych -,,Otwarty konku6 ofert na realizaci? zadaf
publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego w 2021 roku"

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajQce
do oceny punktowej

Moiliwa ocena

zgodnosc projektu z ogloszeniem konkursowym

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negat)^vnei

Ocena punktowa
MeMoryczna wartosc projektu

1

Mozliwosc realizaqi zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwetnosc kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasobow
rzeczowych (baza lokalowa, sprzet, materialv)

6

Doswiadczenie oferenta w rcalizaqi zadah o podobnym charakterze
izasiegu, w tym jakosc realizacji projeh6w (czy projekty zostaly prawidlowo
zrealizowane i rozliczone)

Budiet proiektu

1
PrawidlowoSc i pze.lzystosc bud2etu - wlasciwe p€rupowanie koszt6q
celowoSd kosa6w w relacji do zakresu zeczowego zadania

4

2

Adek\ratnosc proponowanych
zasadnosc pzyjetych stawek
do planowanych rezultat6w
do meMorycmych

kosA6w do planowanych dzialan,
jednostkowych, odniesienie kosA6w
relacja kosa6w administracyjnych

Kryteria dodatkowe

1

Zaanga2owanie partner6w w realizacje projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnej wsp6lpracy - pisemne potwierdzenae/oswiadczenie)

1

2
Oferent nie posiada zaleg{o5ci finansowych wobec Gminy i Miasta
CzeMionka-Leszczyny z Mulu wczesniei udzielonych dotacii

1
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