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zarzqdzenie Nr 257121
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrionka-Leszczyny

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego
do realizowanych zadaf publicznych wsp6lfinansowanych z funduszy zewnqtrznych

w 2021 roku

Na podstawie: art.30 ust. t ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z p62n. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz arl. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.
2020 poz. 1057 z p62n. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz.305), w zwiqzku z Uchwalq Nr XXVI/309/20 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego
Programu Wsp6lpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno66 po2ytku publicznego na
2021 rok,

zarzqdzam, co nastqp uje :

s1
1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq 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. 2020 poz. 1057 z p62n. zm.), zadafi
publicznych w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
realizowanych w obszarze dzialalno6ci na zecz organizacji pozarzqdowych oraz
podmiot6w wymienionych w w art. 3 ust. 3, w zakresie okreSlonym w art. 4 ust.1 ustawy:

a\ przekazywanie Srodk6w organizacjom na wklad wlasny do realizowanych projekt6w
program6w fi nansowanych z funduszy zewngtznych.

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2
Wykonan ie Zazqdzenia powiezam Naczel n ikowi \A&dzialu Spraw Spolecznych.

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINYIMIASTA

Czerwionka-Leszczyny Zalacznik
do ZatzEdzenia V 257121
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 28 czevca 2021r.

OGLOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

na dofinansowanie wkladu wlasnego do realizowanych zadafi publicznych
wsp6lfinansowanych z funduszy zewnQtrznych w 2021 roku

l. Rodzaj zadania:

1. Na podstawie art. 1'l ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z p62n. zm.), ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (.j. Dz.U. 2021 poz.305) oraz w zwiqzku z Uchwalq
Nr XXVI/309/20 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizaqami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku
publicznego na 2021 rok, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oglasza otwarty
konkurs ofert, dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadah
publicznych pn.: ,,Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego do
realizowanych zadaf publicznych wsp6lfinansowanych z funduszy zewnetznych w 2021
roku"

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania'.

2.1 Cel zadania:

Wsparcie organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzialalno5ci po2ytku publicznego io wolontariacie w pozyskiwaniu Srodk6w zewnQtznych
poptzez dofinansowanie wklad6w wlasnych, kt6re organizacja pozatzqdowa lub w/w podmiot
wnosi do projeK6w finansowanych z funduszy zewnqtrznych.

2.2 Miejsce realizacji zadania:

Zadania realizowane bgdq na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2.3 Adresaci zadania:

Adresatami realizowanych zadai sE mieszkaficy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Oferta,
w tym przewidywana kalkulacja koszt6w realizacji zadania, powinna dotyczy6 tylko mieszkaric6w
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

2.4 Zakres zadania:

2.4.1 Zadania publiczne realizowane w obszarze dzialalno6ci na rzecz organizacji pozazqdowych
oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno5ci pozytku publicznego
i o wolontariacie:

a) pzekazyvranie Srodk6w organizacjom na wklad wlasny do realizowanych projekt6w
finansowanych z funduszy zewnetznych.

Projekt, na realizacje kt6rego Oferent otrzymal Srodki z funduszy zewnetrznych (lub o takie
wsparcie wnioskuje), r6wnocze6nie wnioskujqc o dotacjq w ramach ,,wklad6w wlasnych", musi byc
ujQty w sfeze zadai publicznych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy o dzialalno5ci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

Podmioty rcalizulece zadania powinny:

1) Zaprojektowa6 i wykonac zadanie;



2) Wykazae rezultaty realizacji zadania (produkty, uslugi i planowane zmiany spoleczne), przy
czym rezultaty kazdego zadania na finansowanie wkladu wlasnego muszq by6 zgodne
z rezultatami w ofercie zlozonej do grantodawcy zewnQlznego;

3) Osiqgnq6 rezultaty popzez podejmowanie poszczeg6lnych zalo2onych dziala6;

4) Rozliczy6 zadanie.

2.5 Oczekiwane rezultaty realizacji zadania.

Zrealizowanie zaplanowanych rezultat6w wskazanych w ofercie i zgodnych z zalozeniami
okreslonymi w projekcie finansowanym z funduszy zewnQtznych.

Zadanie zostanie uznane za zrealizowane, je6li zalo2one rezultaty zostana osiqgniete na poziomie
wymaganym pzez grantodawcy zewnetznego.

ll. W!soko66 Srodk6w publicznych pzeznaczonych na realizacjg zadania:

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje sig pzeznaczy6 jako wsparcie w formie dotacji
Srodki publiczne w wysokoici: 30 000,00 zl.

lll. Zasady przyznawania dotacji:
'1. Dotacja z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszc,zyny mo2e zostae przyznana organizacji

pozazqdowej lub innemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z p62n. zm.), jezeli pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jej/jego celami
statutowymi.

2. W konkursie mogq bra6 udzial organizacje pozazadowe i inne podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, kt6re otzymaly dotacjg
z funduszy zewnQtrznych i zostala podjeta decyzja o dofinansowaniu zadania lub podpisano
umowq.

3. Warunkiem pzyznania dofinansowania jest mozliwo6e werylikacji koszt6w bud2etu okre5lonego
we wniosku aplikacyjnym bqd2 w umowie o dofinansowanie zadania ze Srodk6w finansowych
ze 2r6del zewnetznych z bud2etem zawarlym w ofercie. W tym celu nalezy przeniesc kategoriq
koszt6w zadania finansowanego z funduszy zewnQtznych do kosztorysu w skladanej ofercie.
Nie jest mo2liwe dodawanie do kosztorysu nowych pozycji, kt6re nie majq odniesienia do
bud2etu zewnetznego grantodawcy.

4. Zlecenie realizacji zadafi publicznych bgdzie mialo forme wspierania wykonania tych zadafi
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez organizacjg nie
mniej ni2 30 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania.

5. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) W ramach dotacji mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysoko6ci do
10% udzielonej dotacji.

b) W szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu
sprzetu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezpoSrednio zwiqzany jest
z merytorycznq realizaqq zadania. Koszt zakupu nie moze przekroeyi, 15% wartoSci
finansowej zadania.

6. Wydatki ponoszone z dotacji muszq by6:

o niezbqdne dla realizacji zadania publicznego obietego konkursem,

. racjonalne i efektywne oraz muszQ spelniac wymogi efektywnego zarzqdzania
fi nansami (relacja naklad/rezultat),

o faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego obietego konkursem,

. odpowiednio udokumentowane,

. zgodne z zau'rie'dzonym zestawieniem koszt6w realizaqi zadania publicznego.



7. Dopuszcza sig dokonywanie pzesuniQd pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okreSlonymi w kalkulacji pzewidywanych koszt6w realizacji zadania publicznego
z nast?pujecymi zastrzezeniami:

a) wszelkie przesunigcia koszt6w przedstawionych w umowie, powy2ej 10% wymagajq
pisemnej zgody Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na pisemny wniosek oferenta
zgloszony wraz z uzasadnieniem. Zmiany powy2sze moge byc dokonywane tylko
w uzasadnionych pzypadkach,

b) je2eli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie jest
r6wny odpowiedniemu kosztowi okreilonemu w umowie, to uznaje sig go za zgodny
z umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wiQcej ni210o/o,

c) Oferent jest zobowiqzany zachowa6 procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwa2a sig
za zachowany, je2eli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania publicznego
nie zwiqkszy siq o wiqcej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie limitu, o kt6rym
mowa powy2ej, uwa2a siq za pobranie dotacji w nadmiernej wysokosci.

8. Pzyznana dotacja nie mo2e zosta6 wykozystana na:

a) pzedsiqwzigcia, kt6re se dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,

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

c) remonty pomieszczefi i obiekt6w budowlanych,

d) zakupynieruchomoSci,

e) rezerwy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiezah,

f) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzecych dzialalno56 pozytku publicznego,

g) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzah,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom fzycznym lub prawnym,

i) dzialalno66politycznq,

j) pokrycie koszt6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres realizacji
zleconego zadania,

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

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

m) zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych
oraz koszty obslugi zadlu2enia,

n) koszty pokryte pzez inne podmioty (zakaz tzw. podw6jnego finansowania).

9. M/ysoko6c udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie
maksymalnie 70 o/o koszl6w zadania objgtego dofinansowaniem.

1 0. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

1 1 . Warunkiem przekazania Wzyznanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.

Nale2y pamietac, 2e wszelkie wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i rozpoczgciu realizaqi zadania i muszq zostad zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji
zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia 2021t., przy czym Srodki z dotacji winny zostad
wydatkowane do 14 dni od zakoiczenia realizacji zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia
2021r.).

12. W pzypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane 5rodki
wracajq do puli Srodk6w ptzeznaczonych na wklad wlasny.



13. W trakcie rcalizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i o5wiadczenia
skladane w zwiqzku z zawaftq umowq bqdq wymagaly, pod rygorem niewa2no5ci, zaurarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bQdq mogly by6 dokonywane w zakresie
niewplywajqcym na zmiang kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania mogA byd realizowane w terminie do 31 grudnia 2021 r. Termin rozpoczqcia dzialafi nie
wcze$niej niz 1 sierpnia 2O2'l t. Oopuszcza sie realizacje zadania zar6wno w calym wskazanym
okresie, jak i w kr6tszym.

W sytuacji, gdy dzialania Oferenta zxiqzane z realizaqq zadania finansowanego ze Srodk6w
zewnqtznych wykraczajq poza ramy czasowe okreSlone niniejszym konkursem, Oferent
powinien w ofercie konkursowej wspomnied o pozostalych dzialaniach, traktujqc je jako szerszy
kontekst realizacji zadania. Dzialania te (wykraczajEce poza ramy czasowe niniejszego
konkursu) nie powinny by6 ujmowane w harmonogramie ani kosztorysie.

2. Czas realizacji powinien obejmowa6: okres pozwalajqcy na prawidlowe przeprowadzenie
poszczeg6lnych dzialai w zadaniu. Wszystkie dokumenty ksiqgowe dotyczqce wskazanego
okresu muszq zostac wystawione do dnia zakohczenia zadania.

3. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bgdzie realizowa6
zadanie publiczne zobowiezany jest do udostqpniania informacji publicznej na zasadach
iw trybie okre5lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie.

4. Zadania winny byc realizowane z najryZszq staranno6ciq, zgodnie z zawad.e umowq oraz
z obowiazujqcymi standardami i pzepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Podmiot wyloniony w proceduze konkursowej jest zobowiqzany do realizacji aktualnych
pzepis6w prawa regulujqcych spos6b postqpowania w vviqzku ze stanem epidemii SARS-
CoV-2, w tym rekomendacji zqdowych i zaleceh Gl6wnego lnspektora Sanitarnego.

6. Oferent ma obowiqzek na biezeco Sledzi6 i respektowa6 umieszczane na stronach
internetowych Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia
dotyczqce epidemii, w tym zasady bezpiecznego postepowania.

7. Realizacja zadania publicznego musi odbywad siQ z uwzglednieniem przepis6w ustawy z dnia
19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostqpnoSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U.
2020 poz. 1062)

8. Oferent zobowiqzany jest do pzestzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maja 2016r.
o pzeciwdzialaniu zagrozeniom pzestgpczoSciq na tle seksualnym (Dz.U. 2020 poz. 152),
a w szczeg6lnosci art. 21 ,,ptzed nawiqzaniem z osobq stosunku pracy lub pzed
dopuszczeniem osoby do innej dzialalnosci zwiqzanej z wychowaniem, edukacjq,
wypoczynkiem, leczeniem maloletnich lub z opiekq nad nimi pracodawcy lub inni organizatozy
w zakresie takiej dzialalno5ci sq obowiqzani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby sq
zamieszczone w Rejestze z dostqpem ograniczonym".

9. Oferent zobowiqzany jest do gromadzenia, pzechowywania 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 z art. 13 ust. 1 i 2
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetv.tarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z O4.05.2016, str.1 ) (RODO).

10. Na oferencie spoczyl/va obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych pzy realizacji
zadania, w tym dotyczqcych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak r6wnie2
pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpiecze6, pozwoleri, zg6d wla5cicieli/zazqdc6w terenu.
Oferent w caloSci odpowiada za prawidlowq realizacjq zadania bqdqcego pzedmiotem oferty
o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie
tuiqzanych z nim koszt6w.



V. Termin skladania ofert:

1 . Termin skladania ofert uptywa w dniu 30 wrze5nia 2021 r. o godz. 15:30.

W pzypadku wyczerpania puli 5rodk6w pzed dniem 30.09.2021r. nastqpi wcze6niejsze
zakoiczenie naboru wniosk6w. lnformacja o wyczerpaniu Srodk6w finansowych izakoiczeniu
naboru ofert zamieszczona bqdzie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej
Gminy oraz na tablicy ogloszei w siedzibie Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Oferlq wraz z wymaganymi zalqc,znikami nale2y sporzqdzi6 w generatoze wniosk6w
dostqpnym na stronie www.witkac.pl - tak pzygotowana oferta spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Przewodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku Publicznego z dnia 24
pa2dziernika 2018 r. w sprawie wzor6w oferl i ramowych wzor6w umow dotyczqcych realizacji
zadai publicznych oraz wzor6w sprawozda6 z wykonania tych zadai (Dz. U. 2018 poz. 2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nalezy jq wydrukowa6 (z jednakowq sumq
kontrolnq), podpisad przez osoby uprawnione i zlo2ye do Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w wersji papierowq z oznac.zeniem nazwy zadania z adnotacjq
,,Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego do realizowanych zadai
publicznych wsp6lfinansowanych z funduszy zewnqtrznych w 2021 roku", zgodnie
zopisemwpkt3i4.

3. Ofertg nale2y:

. spozqdzid w jgzyku polskim,

o spozqdzi6 w formie pisemnej pod rygorem niewa2noici.

4. Oferte konkursowq na realizacjq zadania nale2y zlo2ye do Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny za po6rednictwem:

1) Kancelarii Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej 9, 44-230
Czerwionka-Leszczyny lub,

2) operatora pocztowego na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,

3) za po6rednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-
leszczyny.com.pl. Oferta zlozona w postaci dokumentu eleKronicznego musi by6
podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym werfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego cer$ikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

5. Oferty pzeslane poczte elektronicznq, kt6re nie spelniaje warunk6w ujqtych w pkt. 4.3 nie bedq
rozpatrywane.

6. O zachowaniu terminu decyduje data wplywu do Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

7. Do oferty nale2y dolqczy; nastepujqce dokumenty:

a) kopiq wniosku zlo2onego do instytucji grantodawczej,

b) informacjg z instytucji grantodawczej potwierdzajecq ptzyznanie dotacji w ramach
zlo2onego projektu lub kopiq umowy zawartej z tq instytucjq o przyznaniu dotacji,

c) W pzypadku oferty wsp6lnej - umowq/porozumienie zawarte miedzy partnerami.

8. Wszystkie skladane dokumenty muszq by6 oryginalami lub kopiami poswiadczonymi za
zgodnoSc z oryginalem pzez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

9. Oferty wraz zalqcznikami nie bgdq zwracane oferentowi.

10. Dodatkowo wymaga sie, aby:

a) w czgSci lll.4 oferty - ,,Plan i harmonogram dzialah na rck 2021" zawieral:

o naZWy dzialari (nie powinny byc to2same z nazwami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),



. opis dzialan,

. wskazanie grupy docelowej, je6li to mo2liwe (w pzypadku braku mo2liwo6ci okreSlenia
grupy docelowej, nale2y podai takq informacjg tj. wpisa6,,brak grupy docelowej'),

. planowany termin realizacji (data rozpoczecia izakoficzenia poszczeg6lnych dzialah),

. w przypadku oferty wsp6lnej pzy nazwie dzialania nalezy podai nazwg oferenta
realizujqcego dane dzialania.

W pzypadku planowania zlecenia czqici zadania publicznego innemu podmiotowi, oferent
uwzglgdnia taka informacjQ w skladanej ofercie w czQ6ci lll.4 - ,,Plan i harmonogram
dzialai na rck 2021" w kolumnie ,,Zakres dzialania realizowany pzez podmiot nie bedqcy
stronq umowy". Uzasadnienie ptzyczyny zlecania innemu podmiotowi, oferent opisuje
w czeSci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadno5ci zlecania czq5ci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie
nale2ala do komisji konkursowej:

b) w czg6;6 lll.5 oferty - ,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego"
opisa6:

. co bqdzie bezpoSrednim efektem (materialne ,,produkty" lub,,uslugi" zrealizowane
na rzecz uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

o jaka zmiana spoleczna zostanie osiqgnigta poptzez realizacjg zadania
publicznego?

. czy pzewidywane jest wykozystanie rezultat6w osiqgnietych w trakcie realizacji
zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (trwalo56 rezultat6w
zadania publicznego)?

Dodatkowo w czesci lll pkt. 5 oferty zaleca sie zdiagnozowanie mozliwego ryzyka, kt6re
z ptzyczyn niezale2nych od oferenta, mo2e utrudni6 osiqgniecie zadeklarowanych
rezultat6w, np. zmiana miejsca i terminu pzeprowadzenia projektu, zle warunki
atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

w czesci lll.6 oferty poda6 dodatkowe informacje dotyczqce rezultat6w realizacji zadania
publicznego;

w cze5ci VA iVB oferty - ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6w rcalizaqi zadania
publicznego" wpisai dane dotyczqce 2021 roku.

Je2efi w czg6ci VA oferty ,Zestawienie koszt6w realizacji zadania" wystqpuje kosd, kt6ry
zostal wskazany w cze6ci lll.7 ogloszenia konkursowego ,,Pzyznana dotacja nie moze by6
wykorzystana na [...]", nale2y opisac w cze6ci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich Srodk6w
zostanie pokMy ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie
odrzucona z powod6w merytorycznych;

wklad rzeczowy, kt6ry bgdzie wykozystywany do realizacji zadania publicznego, wpisa6
w czeSci lV2 oferty - bez jego wyceny.

Oferent w czg6ci lV2 oferty powinien podad r6wnie2 wszystkie niezbgdne dane os6b
realizujacych zadanie, tj. informacje tylko na temat ich kwalifikacji, bez podawania danych
osobowych.

W przypadku korzystania z pracy spolecznej czlonk6w organizacji oferenta lub Swiadczeh
wolontariuszy ustala siQ nastepujqce zasady:

o zakres, spos6b, liczba godzin wykonywania pracy spolecznej przez c,zlonka organizacji
bqd2 Swiadczenia przez wolontariusza musza by6 okreSlone w porozumieniu zawartym
zgodnie z atl.44 ustawy o dzialalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie;

. wolontariusz/czlonek organizacji powinien posiadae kwalifikacje i spelnia6 wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadcze6;

o je2eli praca spoleczna czlonka organizaqi bqd2 Swiadczenie wolontariusza sq takie

c)

d)

e)



same jak praca, kt6rq wykonuje staly personel, to kalkulacja wyceny tego Swiadczenia
musi by6 dokonana o stawki obowiezujqce dla tego personelu. Warto66 Swiadczenia
czlonka organizagi bqd2 wolontariusza wykonujqcego proste czynno5ci nie moze
pzekroczye kwoty 18,30 zl za jednq godzing Swiadczenia. (Rozpozqdzenie Rady
Ministr6w z dnia 15 wze6nia 2020 r. w sprawie wysokoSci minimalnego wynagrodzenia
za ptacQ oraz wysokoSci minimalnej stawki godzinowejw 2021 r. (Dz. U. poz. 1596).

o wolontariusz nie moze by6 beneficjentem zadania;

. czas wykonywania pzez tq samq osobq (wolontariusza) czynnosci wynikaiqcej
z porozumienia wolontariackiego nie moze sig pokrywa6 z czasem wykonywania takiej
samej czynno6ci wynikajqcej z umowy o pracg lub umowy zlecenia;

. rozliczenie pracy spolecznej czlonka organizacji bqd2 Swiadczeh wolontariusza odbywa
siQ na podstawie oswiadczenia ww. osoby stwierdzajqcej wykonanie pracy spolecznej
bqd2 Swiadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycene, potwierdzonq
pzez koordynatora zadania lub osobg upowa2nionq.

g) czgSi VC oferty - ,,Podzial koszt6w realizacji zadania pomigdzy oferent6w" wypelnii
jedynie w przypadku skladania oferty wsp6lnej.

h) w czgSci Vl oferty ,,lnne informacje" nale2y dodatkowo wskazac, kt6re koszty realizacji
zadania bqdq ponoszone z dotacji.

1'1. Wszystkie pozycje formula'za ofefiy muszq zosta6 wypelnione. W przypadku, gdy dana
pozycja oferty nie odnosi siq do oferenta lub zadania publicznego, nalezy wpisad np. ,,nie
dotyczy".

12. Wszelkie informacje dotyczece procedury konkursowej mozna uzyskai w Uzqdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Wydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel. 321 43 12
251.

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

1. Decyle o udzieleniu dotacji podejmowane bede pEez Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na biezqco, w terminie 3 tygodni od dnia zlozenia oferty - do wyczerpania Srodk6w
finansowych lub zakoficzenia naboru wniosk6w.

lnformacja o wyboze ofert bgdzie publikowana na bie2qco w Biuletynie lnformacji Publicznej
Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakladce: http://www.bip.czerwionka-
leszczyny. pl/informacje_uzedu/dotacje_na_zadania_publiczne. html, na tablicy ogloszeh
Uzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na stronie internelowej
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, kt6rej
sklad ustala Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w drodze zazqdzenia.

3. Komisja ocenia oferty w nastgpujqcy spos6b:

3."1_Ocena formalna:

a) oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo6ci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jnos6 obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z ptzyczyn
formalnych,

b) podpis oferly pzez osobq/osoby upowa2nione do skladania oSwiadczei woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza sie uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastepuje poptzez
informacjg w generatorz e oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.

3.2 Ocena Merytoryczna:

a) oferty, kt6re pzeszly oceng formalnq pzechodzq do oceny merytorycznej,

. pzy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bierze pod uwagg



nastepujqce kryteria: kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodnoS6
projektu z ogloszeniem konkursowym,

. kryteria oceny punktowej,

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

c) oferta, kt6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie
odrzucona (ocena NIE),

d) w kryteriach oceny punktowej komisja bierze pod uwagg:

. meMorycznq warto66 projektu:

- dokladnoS6 oraz pzejzysto66 opisu zadania, atrakcyjno66, r62norodno6c
i innowacyjno66 zaproponowanych dzialan - 6 pkt,

- spos6b i precyzyjnoS6 okre5lenia rezultat6w (wskazanie poziomu, miezalno6ci
i sposobu ich monitorowania) - 6 pkt,

- mo2liwo56 realizacji zadania pzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w zeczov'tych
(baza lokalowa, sprzqt, materialy), kadrowych (adekwatnoS6 kwalifikacji kadry do
rodzaju zadania) - 4 pkt,

- do5wiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charaKeze i zasiegu, w tym
jakoS6 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i

rozliczone) - 3 pkt,

e bud2et projektu:

- prawidlowos6 i pzejzysto66 bud2etu - wlasciwe pogrupowanie koszt6w celowosc
koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt,

- adekwatnoSc proponowanych koszt6w do planowanych dzialah, zasadnosc
przyjetych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w,
relacja koszt6w administracyjnych do merytorycznych - 5 pkt,

. kryteria dodatkowe:

- zaanga2owanie partner6w w rcalizaciQ projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w pzypadku
nieformalnej wspolpracy - pisemne potwierdzenie/o6wiadczenie) - 1 pkt,

- Oferent nie posiada zalegloici finansowych wobec Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji - 1 pkt.

Karta oceny merytorycznej stanowi Wz6r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

Maksymalna liczba punkt6w do uzyskania pzez Oferenta przy ocenie punktowej wynosi 30.

4. Rekomendacjq do podpisania umowy otzymajA projeKy, kt6rych Srednia ocena arytmetyczna
wyniesie co najmniej 16 punkt6w.

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

6. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreslony w art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

7. Rozstzygniqcie konkursu nie jest decyzjq administracyjnq i nie podlega zaskatzeniu.

8. Konkurs zostanie uniewa2niony, je2eli nie zostanie zlozona zadna oferta lub gdy Zadna
ze zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert.

Vll. lnformacja o zrealizowanych pr:y udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiqcym
i w roku poprzednim zadaniach w zakresie dzialalno6ci na tzecz organizacji pozarzqdowych
oraz podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okreslonym w art. 4 ust. 'l



pkt I - 32a ustawy o dzialalno6ci poiytku publicznego i o wolontariacie:

V[sokoS6 dotacji pzekazana podmiotom niepublicznym w roku bie2qcym i roku popzednim
wynosi: 3 555,00 zt (w roku 2020), 0,00 zl (w roku 2021).
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Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurs na wsparcie realizacji zadafi publicznych:
. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego do realizowanych zadafi

publicznych wspotfinansowanych z funduszy zewngtrznych w 2021 roku

'.1

-i
uoKumenuzaoaontente Krytenum" - ii,*,r= uzupelntenre uzupemrenre

Dopuszczalne Czas na
uzupelnienie uzupelnienie

NIE
I

- sp6jnoS6 wersji z generatora i papierowej
ttt

oferly przez osobq/osoby upowaznione do skladania
zeh woliw imieniu oferenta

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej

Wiesiaw Janiszewski
\

p\s*

Lp.

,#,*,.
Gmi'nrlltMiasta
nn(U(fl4Leszczyny



Wz6r Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZN EJ

Konkurs na wsparcie realizacji zadart publicznych:
o Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkladu wlasnego do realizowanych zadai publicznych

wsp6lfinansowanych z fundusry zewnqtznych w 2021 roku

Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do oceny
ounktowei Mo2liwa ocena Przyznana

ocena

ZgodnoS6 projektu z ogloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negatywnej

Ocena punktowa
Mervtorvczna warto66 proiektu

1.
Doklad noSc oraz pzejzystoS6 opisu zadania, atrakcyjnoSd, r62norodnoS6
i innowacvino66 zaproponowanych dzialafi

6

2.
Spos6b i precyzyjnoSe okre5lenia rezultat6w (wskazanie poziomu,
miezalnoSci i sposobu ich monitorowania)

6

3.
Mo2liwoS6 realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatnoS6 kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
rzeczowvch (baza lokalowa. sorzet. materiafu)

4

4.
DoSwiadczenie oferenta w realizacji zadafi o podobnym charakteze
izasiqgu, w tym jako56 realizaqi p@ekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo
zr ealizow ane i rozl iczone)

3

Budiet proiektu

1.
Prawidlowo6e i pzeirzysto6C bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,
celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu zeczowego zadania

4

2.
AdekwatnoSd proponowanych koszt6w do planowanych dzialah, zasadnoS6
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w, relacia koszt6w administracyinych do merytorycznych

5

Kryteria dodatkowe

1.
Zaanga2owanie partner6w w realizacjq projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
nieformalnej wspdlpracy - pisemne potwierdzenie/oSwiadczenie)

1

2.
Oferent nie posiada zaleglo6cifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczynv z tytulu wczeSniei udzielonych dotacii

1

RAZEM: 30

Czerwionka-Leszczyny, d nia
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