
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-Leszczyny Zarzqdzenie Nt 270121

Burmistrza Gmi ny i M iasta Gzerwionka-Leszcryny
z dnia 7 lipca 2021 roku

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych
w zakresie ratownictwa i ochrony ludno5ci w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym

(t.j. Dz.U. 2020 poz.713 z pozn. zm.), art. '11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oruz at1. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. D2.U.2020 poz. 1057

z p62n. zm.), art. 221 usl. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.

2021 poz.305), w zwiqzku z Uchwala Nr XXVI/309/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta

Czeruvionka-Leszczyny z organizacjami pozazadowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi

dzialalno66 po2ytku publicznego na 2021 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje:

1.

s1

Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizaile pozazqdowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z po2n. zm.) zadah publicznych w formie wspierania

z bud2etu Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny realizowanych w obszarze ratownictwa

i ochrony ludno6ci w 2021 roku:

a) organizacja pzedsiewzie6 i program6w w zakresie przygotowania mlodzie2y

do zapoznania sie z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpo2arowego i ochrony ludno5ci

pzed zagto2eniami po2arowymi, prowadzenie zaje6 szkoleniowych w tym zakresie,

zawod6w itp.;

b) upowszechnianie wiedzy i umiejqtno6ci z zakresu sposobu ochrony pzed zagro2eniami;

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

Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zarzqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi M/ydzialu Spraw Spolecznych.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czetwionka-Leszczyny z&cznik
do Zatzqdzenia Nr 270121
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 7 lipca 2021 roku

OGLOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci w 2021 roku

l. Rodzaj zadania:

1. Na podstawie art. '1"1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku
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 (t.j. Dz.U. 2021 poz.305) oraz w zwiqzku z Uchwalq
Nr XXVI/309/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 11 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z organizaqami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzecymi dzialalno66 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 dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadah
publicznych pn.: ,,Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaf publicznych w zakresie
ratownictwa i ochrony ludno6ci w 2021 roku".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania'.

2.1 Cel zadania:

Celem zadania jest zwigkszenie wiedzy i umiejQtno5ci mieszkahc6w Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny, w szczeg6lno6ci dzieci i mlodzie2y z zakresu sposobu ochrony 2ycia, zdrowia i mienia
pzed zagro2eniami.

2.2 Miejsce realizaqi zadania'.

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

2.3 Adresaci zadania:

Mieszkaicy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w szczeg6lnoici dzieci i mlodzie2.

2.4 Zakres zadania'.

2.4.1 Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci:

a) organizacja pzedsiewziQd i program6w w zakresie przygotowania mlodziezy
do zapoznania siq z prowadzeniem ratownictwa pzeciwpo2arowego i ochrony ludno5ci
przed zagto2eniami pozarowymi, prowadzenie zajg6 szkoleniowych w tym zakresie,
zawod6w itp.;

b) upowszechnianie wiedzy i umiejetnosci z zakresu sposobu ochrony pzed zagrozeniami;

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

Podmioty realizujqce zadania powinny:

1 ) Zaprojektowac i wykonai zadanie;

2) \Nykazae rezultaty realizacji zadania (produkty, uslugi i planowane zmiany spoleczne), np.:

. zrealizowane wydazenia - zawody, warsztaty, konkursy, wycieczki, wystawy, konferencje,
dzialania edukacyjne oraz inne wydazenia z zakresu ratownictwa iochrony ludnosci,
angazujqce i inlegrujqce mieszkafic6w Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dostQpne
dla r62nych grup wiekowych, dajqce mo2liwoS6 nabywania wiedzy z zakresu zadania;

o wysoka jako6c wydaze6, K6re w nowatorski spos6b ujmuiq podejmowane tematy



wchodzqce w zakres zadania;

. wydanie warto6ciowych, dostqpnych dla odbiorc6w i szeroko dystrybuowanych
wydawnictw/publikacji (w tym multimedialnych);

3) Osiqgnq6 rezultaty poprzez podejmowanie poszczeg6lnych zalo2onych dzialafi;

4) Rozliczy6 zadanie.

Oferent zobowiqzany jest do pzedstawienia w tre5ci oferly co najmniej jednego alternatywnego
rozwiqzania zwiazanego z przeprowadzeniem wszystkich planowanych dzialafi zgodnie
z obostzeniami wynikajqcymi z konieczno5ci zapobiegania rozpzestzeniania siq choroby COVID-
19 wywolanej wirusem SARS-CoV-2, aktualnymi na dziei skladania oferty.

W okresie obowiqzywania stanu zagro2enia epidemicznego albo stanu epidemii, za pisemnq
zgodA Zleceniodawcy, dopuszcza sig mo2liwo56 zmiany pierwotnie zaplanowanej formy realizacji
zadania na formg zdalnq za pomoce Srodk6w komunikacji eleKronicznej.

2.5 Oczekiwane rezultaty realizacji zadania np.:

. liczba zorganizowanych zawod6w w ramach realizowanego zadania,

o liczba zorganizowanych warsztat6w w ramach realizowanego zadania,

c liczba zorganizowanych wycieczek w ramach realizowanego zadania,

. liczba os6b biorecych udzial w poszczeg6lnych wydazeniach realizowanych w ramach
przedmiotowego zadania,

o I iczba wydanych egzemplazy publi kacji/raport6ddokumentacji,

o inne... (wskaza6 jakie).

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

2.6 Dokumentacja potwierdzajqca realizacjg zadania np.:

. program, plakat, ulotka, dokumentacja fotograficzna, lista obecnosci uczestnik6w projeKu,
strona internetowa iliczba odslon, liczenie uczestnik6w wydarzenia przez wolontariuszy,
faktura itp.

ll. WysokoS6 Srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania:

Na pzedstawione do realizacji zadania w zakresie ratownictwa iochrony ludno5ci proponuje sig
przeznaczy1 jako wsparcie w formie dotacji Srodki publiczne w wysoko5ci: 35 000,00 zt.

lll. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dolacja z budzetu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny 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 2020 t. poz. 1057
z p62n. zm.), je2eli pzedmiot oferty zlo2onej do konkursu jest zgodny z jej/jego celami
statutowymi.

2. Zlecenie rcalizaqi zadafi publicznych bgdzie mialo formg wspierania wykonania tych zadai
wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia Wzez organizaqq nie
mniej ni2 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, pzy czym co najmniej
polowg w postaci finansowej.

3. Rodzaje koszt6w finansowanych z dotacji:

a) W ramach dotacji mozliwe jest sfinansowanie koszt6w administracyjnych w wysokoSci
do 10% udzielonej dotacji.

b) W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mo2liwe jest sfinansowanie koszt6w zakupu
sprzetu komputerowego i audiowizualnego, je2eli ich zakup bezpo5rednio zwiqzany jest



z meMorycznq realizacjq zadania. Koszt zakupu nie moze pzekroczy6 15% wartoSci
finansowej zadania.

4. W pzypadku, kiedy organizacje otrzymaly dotacjg w wysoko6ci nizszej ni2 wnioskowana,
jednak nie mniej niz 80% kwoty wnioskowanej, dokonuje sie uzgodniefi, kt6rych celem jest
doprecyzowanie warunk6w i zakresu rcalizaqi zadania. Wprowadzone zmiany nie mogq
obni2y6 warto5ci merytorycznej projektu i ,ego zalozonych efekt6w. W takim przypadku,
zaktualizowany harmonogram i kalkulacjg przewidywanych koszt6w realizacji zadania do
wielkosci przyznanq dotacji nalezy pzedlo2ye w ciqgu 2 dni roboczych, w Kancelarii Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej I i poprzez generator wniosk6w
www.witkac.pl. Niedopelnienie tego obowiqzku w Mw terminie traktowane bgdzie jako
rezygnacja z dotacji.

5. V[datki ponoszone z dotacji muszq byc:

o niezbQdne dla realizaqi zadania publicznego obietego konkursem,

. racjonalne i efektywne oraz muszQ spelnia6 wymogi efektywnego zazqdzania finansami
(relacja naklad/rezultat),

. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego obietego konkursem,

. odpowiednio udokumentowane,

. zgodne z zatwierdzonym zestawieniem koszt6w realizacji zadania publicznego.

6. Dopuszcza sig dokonywanie pzesuniqc pomiqdzy poszczeg6lnymi pozycjami koszt6w
okre6lonymi w kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacii zadania publicznego
z nastepu,qcymi zastze2eniami:

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

b) 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 umowq wtedy, gdy nie nastqpilo zwigkszenie tego wydatku o wiQcej niL10o/o,

c) Oferent jest zobowiqzany zachowac procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie
zadania publicznego. Obowiqzek zachowania procentowego udzialu dotacji uwaza siQ

za zachowany, jezeli procentowy udzial dotacji w calkowitym koszcie zadania
publicznego nie zwiekszy siQ o wiqcej ni2 0 punkt6w procentowych. Przekroczenie
limitu, o kt6rym mowa powy2ej, uwa2a sig za pobranie dotacji w nadmiernej wysoko5ci.

7. Przyznana dotacja nie moze zostac wykozystana na:

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

b) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6q kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania
poza terminem umowy o udzielenie dotacji,

c) remonty pomieszczef i obiekt6w budowlanych,

d) zakupy nieruchomoSci,

e) rezenvy na pokrycie przyszlych strat lub zobowiAzall,

f) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno56 pozytku publicznego,

g) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzan,

h) udzielanie pomocy finansowej osobom lizycznym lub prawnym,

i) dzialalno6c politycznq,

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



k) nagrody, premie i inne formy pomocy rzeczowq lub finansowej dla os6b zajmujqcych sie
realiza$q zadania,

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

m)zobowiqzania z tytulu zaciqgniqtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w
warto5ciowych oraz kosZy obslugi zadlu2enia,

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

8. VWsokoSC udzielonej dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny wyniesie
maksymalnie 90 % koszt6w zadania objqtego dofinansowaniem.

9. Zlo2enie oferty nie jesl r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. Nie gwarantuje sie
r6wnie2 przyznania dotacji w wysokoSci wnioskowanej przez Oferenta.

10. Warunkiem pzekazania przyznanej dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji.

Nale2y pamiqta6, 2e wszelkie wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy
i rozpoczqciu realizacji zadania i muszq zosta6 zaplacone najp62niej w ostatnim dniu realizacji
zadania, nie p62niej jednak ni2 do 31 grudnia 2021r., przy czym Srodki z dotacji winny zosta6
wydatkowane do 14 dni od zakoficzenia realizacji zadania, nie p62niej jednak niz do 31 grudnia
2021r.).

11. W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupelnienia i oSwiadczenia
skladane w zwiqzku z zawaftq umowq bgdq wymagaly, pod rygorem niewa2noSci, zawarcia
w formie pisemnej aneksu do tej umowy i bedq mogly by6 dokonywane w zakresie
niewptywajqcym na zmiang kryteri6w wyboru oferty oferenta.

lV. Termin i warunki realizacji zadania:

'1. Zadanie realizowane bgdzie w terminie od 10 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021 r.

2. Czas rcalizacji powinien obejmowaC: okres pzygotowania, pzeprowa dzenia oraz zakohczenia
zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty ksiqgowe muszq zosta6
wystawione do dnia zakoiczenia zadania.

3. Oferent, kt6rego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz bgdzie realizowa6
zadanie publiczne zobowiqzany jest do udostepniania informacji publicznej na zasadach
i w trybie okre6lonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego
i o wolontariacie.

4. Oferent zobowiqzany jest do pzestzegania zapis6w ustawy z dnia 13 maja 2016r.
o pzeciwdzialaniu zagrozeniom pzestepczoiciq na tle seksualnym, a w szczeg6lno6ci art. 21

"pzed nawiqzaniem z osobe stosunku pracy lub pzed dopuszczeniem osoby do innej
dzialalnoici 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 sa zamieszczone w Rejestze
z dostepem ograniczonym".

5. Oferent zobowiEzany jest do gromadzenia, przechowywa nia i przetvtarzania danych osobowych
pozyskanych w zwiqzku z rcalizaqq 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 pzetwazaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
tozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 ) (RODO).

6. Na oferencie spoczywa obowiqzek spelnienia wszystkich wymog6w prawnych ptzy rcalizaqi
zadania, w tym dotyczqcych ewentualnej organizacji imprez zbiorowych, jak r6wnie2
pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczefi, pozwolei, zg6d wla6cicieli/zazqdc6w terenu.
Oferent w caloSci odpowiada za prawidlowq realizacjg zadania bgdqcego pzedmiotem oferty
o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu oraz prawidlowe i terminowe poniesienie
tuiqzanych z nim koszt6w.



7. Oferent zobowiqzany jest w trakcie realizaqi zadania do pzestzegania wszelkich obostrzell
sanitarnych zwiqzanych z przeciwdzialaniem rozpzestzeniania sig choroby COVID-19
wywolanej wirusem SARS-CoV-2.

8. Oferent ma obowiqzek na bie2qco Sledzi6 i respektowac umieszczane na stronach
internetowych Gl6wnego lnspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia
dotyczqce epidemii, w tym zasady bezpiecznego postqpowania.

V. Termin skladania ofert:
'l . Termin skladania ofert uplywa w dniu 29 lipca 2O21r. o godz. 15:30

2. Ofertg wraz z wymaganymi zalqcznikami nalezy sporzqdzi6 w generatoze wniosk6w
dostgpnym na stronie www.witkac.pl - tak pzygotowana oferta spelnia wymagania
Rozpozqdzenia Pzewodniczqcego 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 sprawozdafi z wykonania tych zadah (Dz. U. 2018
po2.2057).

Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze nale2y jq wydrukowad, podpisai i zlo2ye
w Uzgdzie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z opisem w pkt 3 i4.

3. Oferte nale2y:

. spozqdzid w iqzyku polskim,

. spozadzi6 w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Ofertg konkursowA na realizacje zadania nale2y zlo2ye w dw6ch nastqpujqcych formach:

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

2) w formie pisemnej, w zamkniQtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacjq
,,Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaf publicznych w zakresie ratownictwa
i ochrony ludnoSci w 2O2'l toku" w Kancelarii Uzgdu Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny, pzy ul. Parkowej 9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wplywu do Urzgdu Gminy iMiasta
Czerwion ka-Leszczyny.

5. Dodatkowo wymaga sig, aby:

a) w czqSci lll.4 oferty -,,Plan i harmonogram dzialafi na rck2021" zawie'al'.

. nazwy dzialafi (nie powinny by6 tozsame z nazwami koszt6w administracyjnych zadania
publicznego),

. opis dziala6,

o wskazanie grupy docelowej, je5li to mo2liwe (w przypadku braku mozliwo6ci okre6lenia
grupy docelowej, nale2y podac takq informacjQ tj. wpisad,,brak grupy docelowej"),

r planowany termin realizacji (data rozpoczgcia izakohczenia poszczeg6lnych dzialan),

. w przypadku oferty wsp6lnej przy nazwie dzialania nale2y podai nazwq oferenta
realizujqcego dane dzialania.

W przypadku planowania zlecenia czg6ci zadania publicznego innemu podmiotowi,
oferent uwzglgdnia takq informacjg w skladanej ofercie w czg6ci lll.4 - ,,Plan
i harmonogram dzialafi na rck 2021" w kolumnie ,,Zaktes dzialania realizowany przez
podmiot nie bgdqcy stronq umowy". Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu
podmiotowi, oferent opisuje w cze5ci lll.4 oferty w kolumnie ,,Opis".

Ocena zasadnosci zlecania czg6ci zadania publicznego innemu podmiotowi bgdzie
nalezala do komisji konkursowej.

W przypadku realizacji zadania w partnerstwie wymagane jest dolqczenie do oferty
pisemnego oSwiadczenia partnera projektu/listu intencyjnego/porozumienia o partnershvie



b)

itp.

w czQSC lll.5 oferty - ,,Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego"
opisa6:

. co bedzie bezposrednim efeKem (materialne ,,produkty" lub ,,uslugi" zrealizowane
na Eecz uczestnik6w zadania publicznego) realizacji zadania publicznego?

o jaka zmiana spoleczna zostanie osiegnigta poptzez realizacjg zadania
publicznego?

. czy przewidywane jest wykorzystanie rezultat6w osiqgnigtych w trakcie realizacji
zadania publicznego w dalszych dzialaniach organizacji (trwaloSd rezultat6w
zadania publicznego)?

Dodatkowo w czg6ci lll pkt. 5 oferty zaleca siq zdiagnozowanie mo2liwego ryzyka, kt6re
z ptzyczyn niezale2nych od oferenta, moze utrudnii osiegniQcie zadeklarowanych
rezultat6w, np. zmiana miejsca i terminu przeprowadzenia projektu, zle warunki
atmosferyczne, epidemia wirusa, itp.

w czesci lll.6 oferty podac dodatkowe informacje dotyczece rezultat6w realizacji zadania
publicznego;

w cze6ci VA iVB oferty - ,,Kalkulacja przewidywanych koszt6w realizacji zadania
publicznego" wpisa6 dane dotyczqce 2021 roku.

Je2eli w czesci VA oferty ,,Zestawienie koszt6w rcalizacji zadania" wystepuje koszt, K6ry
zostal wskazany w czq6ci lll.7 ogloszenia konkursowego ,,Pzyznana dotacja nie moze by6
wykorzystana na [...]", nale2y opisa6 w cze6ci Vl oferty ,,lnne informacje" z jakich Srodk6w
zostanie pokryty ten koszt. W przypadku braku podania 2qdanej informacji, oferta zostanie
odrzucona z powod6w merytorycznych;

wklad zeczowy, ktory bedzie wykorzystywany do realizacji zadania publicznego, wpisa6
w czQ6ci lV2 oferty - bez jego wyceny.

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

W pzypadku kozystania z pracy spolecznej czlonk6w organizacji oferenta lub Swiadczeh
wolontariuszy ustala sie nastgpujqce zasady:

o zakres, spos6b, liczba godzin wykonywania pracy spolecznej pzez czlonka organizacji
badz 6wiadczenia ptzez wolontariusza muszq by6 okreSlone w porozumieniu zawartym
zgodnie z art. 44 ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie;

o wolontariusz powinien posiada6 kwalifikacje i spelniac wymagania odpowiednie
do rodzaju i zakresu wykonywanych Swiadczefi;

o je2eli praca spoleczna czlonka organizacji bqd2 6wiadczenie wolontariusza sq takie
same jak praca, kt6rq wykonuje staly personel, to kalkulacja wyceny tego Swiadczenia
musi by6 dokonana o stawki obowiqzujqce dla tego personelu. Warto66 Swiadczenia
czlonka organizaqi bqd2 wolontariusza wykonujqcego proste czynno6ci nie mo2e
przekroeyt kwoty 18,30 zl za jednq godzing Swiadczenia. (Rozpozqdzenie Rady
Ministr6w z dnia 15 wzeSnia 2020 r. w sprawie wysoko6ci minimalnego wynagrodzenia
za ptace oraz wysoko5ci minimalnej stawki godzinowejw 2021 r. (Dz. U. poz. '1596).

. wolontariusz nie mo2e by6 beneficjentem zadania;

o czas wykonywania przez tq samq osobe (wolontariusza) czynno6ci wynikaiqcej
z porozumienia wolontariackiego nie mo2e sig pokrywa6 z czasem wykonywania takiej
samej czynnoSci wynikajqcej z umowy o pracg lub umowy zlecenia;

. rozliczenie pracy spolecznej czlonka organizaqi bqd2 Swiadczeh wolontariusza odbywa
sig na podstawie oswiadczenia ww. osoby stwierdzajqcej wykonanie pracy spolecznej
bqd2 Swiadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycene, potwierdzonq

c)

d)

e)

0



pzez koordynatora zadania lub osobQ upowaznionA.

g) cz?56 VC oferty - ,,Podzial koszt6w realiza$i zadania pomiedzy oferent6w" wypelni6
jedynie w pzypadku skladania oferty wsp6lnej.

h) w czq6ci Vl oferty ,lnne informacje" naleZy dodatkowo wskaza6, kt6re koszty rcalizaqi
zadania bgdq ponoszone z dotacji.

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

7. Wszelkie informacje dotyczqce procedury konkursowej mo2na uzyska6 w Uzgdzie Gminy
i Miasta Czenvionka-Leszczyny - \A/ydzial Spraw Spolecznych, ul. 3 Maja 19, tel.32l 43 12
251.

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

1 . Mrlb6r ofert nastqpi w terminie do 4 sierpnia 2021r.

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

3. Komisja ocenia oferty w nastepujecy spos6b:

3.'1 Ocena formalna:

a) oferta - sp6jno6c wersji z generatora i papierowej (suma kontrolna) - brak mo2liwo6ci
uzupelnienia/korekty. Niesp6jnoSi obu wersji oferty powoduje jej odzucenie z ptzyczyn
formalnych,

b) podpis oferty pzez osobg/osoby upowaznione do skladania oSwiadczei woli w imieniu
oferenta. Dopuszcza sig uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch
dni od dnia wezwania do uzupelnienia tych brak6w Wezwanie nastepuje poptzez
informacjg w generatoze oraz telefonicznie.

Karta oceny formalnej stanowi Wz6r Nr 1 do niniejszego ogloszenia.

3.2 Ocena Merytoryczna:

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

. pzy ocenie ofert pod wzgledem merytorycznym komisja bieze pod uwagg nastgpujqce
kryteria: kryterium dopuszczajqce do oceny punktowej, tj. zgodnoS6 projektu
z ogloszeniem konkursowym,

. kMeria oceny punktowej,

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

c) oferta, K6ra nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczajqcym zostanie odzucona
(ocena NIE),

d) w kryteriach oceny punktowej komisja bieze pod uwagg:

o merytorycznE wartoSc projektu:

- dokladno56 otaz pzejzysto66 opisu zadania, atrakcyjnoSc, r62norodno6i
i innowacyjno56 zaproponowanych dzialaf - 6 pkt,

- spos6b i precyzyjnoSc okre5lenia rezultat6w (wskazanie poziomu, miezalnoici
i sposobu ich monitorowania) - 6 pkt,

- mo2liwo56 realizacji zadania ptzez oferenta, w tym posiadanie zasob6w zec,zowych
(baza lokalowa, sprzet, materialy), kadrowych (adekwatno5c kwalifikacji kadry do
rodzaiu zadania) - 4 pkt,

- do6wiadczenie oferenta w realizacji zadah o podobnym charakteze i zasiggu, w tym
jako56 realizacji projekt6w (czy projekty zostaly prawidlowo zrealizowane i rozliczone)
- 3 pkt,



. budzet projektu:

- prawidlowo66 i pzejzysto56 bud2etu - wla6dwe pogrupowanie koszt6u celowo5d
koszt6w w relacji do zakresu rzeczowego zadania - 4 pkt,

- adekwatnoSd proponowanych koszt6w do planowanych dziala6, zasadnoSi pzyjqtych
stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych rezultat6w, relacja
koszt6w administracyjnych do me$orycznych - 5 pkt,

. kryteria dodatkowe:

- zaangazowanie partner6w w realizacjQ projektu (oferta wsp6lna, umowa/porozumienie
partnerskie, list intencyjnyideklaracja, w przypadku nieformalnej wspolpracy - pisemne
potwierdzenie/oSwiadczenie) - 1 pkt,

- Oferent nie posiada zaleglo6ci finansowych wobec Gminy i Miasta Czenrionka-
Leszczyny z tytulu wcze5niej udzielonych dotacji -'1 pkt.

Karta oceny merytorycznej stanowi \4ts6r Nr 2 do niniejszego ogloszenia.

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

5. Rekomendacjq do podpisania umowy otzymaja projekty, kt6rych Srednia ocena aMmetyczna
wyniesie co najmniej 16 punkt6w.

6. Ocena Komisji wraz z propozycjq wysoko6ci dotacji pzekazywana jest Burmistzowi Gminy
i Miasta Czerwionki-Leszczyn, kt6ry podejmuje ostatecznq decyzjg w tej sprawie.

7. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony w art. '15 ust. 2h i 2j
ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

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

9. V1/yniki konkursu zostanq ogloszone niezwlocznie po wyboze ofert, popzez publikacjg
w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
w zakladce: http://www.bip.czenrionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_
publiczne.html, na tablicy ogloszeh Uzgdu Gminy i Miasta w Czenivionce-Leszczynach,
ul. Parkowa 9 oraz na stronie internelowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

10. Konkurs zostanie uniewazniony, je2eli nie zostanie zlo2ona 2adna oferta lub gdy 2adna
ze zlo2onych ofert nie spelni wymog6w zawartych w niniejszym ogloszeniu o otwartym
konkursie ofert.

Vll. lnformacja o zrealizowanych przy udziale podmiot6w niepublicznych w roku bieiqcym
iw roku poprzednim zadaniach z zakresu ratownic{wa i ochrony ludno6ci:

W zakresie ratownictwa iochrony ludno5ci w roku 2020 roku nie zlecono 2adnych zadai.

Kwota wydatkowana w 2021 roku na wskazany wyzej obszar wynosi 0,00 zl.

t\l
F^eL



Wz6r Nr 1

KARTA OCENY FORMALNEJ

Konkurs na wsparcie realizacji zadafi publicznych:
. Otwarty konkurs ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony

ludno6ciw 2021 roku

Nazwa oroanizacii

Obszar:

Lp. DokumenUzagadnienie
Spelnia

kryterium
TAI(NIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

1. Oferta - sp6jno56 wersji z generatora i papierowej NIE

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

TAK 2 DNI

Dopu6ci6 do oceny merytorycznej TAI(NIE

/l/t

Yr.
,pl^
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Wzor Nr 2

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

Konkurs na wsparcie realizacji zada(r publicznych:
o Otwarty konkurs ofert na realizaciq zadafi publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci

w 2021 roku

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczajqce do oceny
ounktowei Mo2liwa ocena

Przyznana
ocena

Zgodno66 projektu z ogloszeniem konkursowym TAI(NIE

Uzasadnienie - w przypadku przyznania oceny negatywnej

Ocena punktowa
Merytoryczna warto66 proiektu

1.
DokladnoSO oraz przejzystoS6 opisu zadania, atrakcyjnoS6, r62norodno56
i innowacvinoS6 zaproponowanvch dzialaft

6

2.
Spos6b i precyzyjno56 okreSlenia rezultat6w (wskazanie poziomu,
miezalno6ci i sposobu ich monitorowania)

6

3.
Mo2liwo60 realizacji zadania pzez oterenta, w tym posiadanie zasob6w
kadrowych (adekwatnoS6 kwalifikacji kadry do rodzaju zadania), zasob6w
zeczowvch (baza lokalowa. spzet, materialv)

4

4.
Do6wiadczenie oferenta w realizacji zadafr
i zasiqgu, w tym jakoS6 realizacji projekt6w (czy
zrealizow ane i rozl iczone)

o podobnym charakteze
pro1ekty zostaly prawidlowo 3

Budiet proiektu

1.
Prawidlowo5e i pzejzystoS6 bud2etu - wlaSciwe pogrupowanie koszt6w,
celowoS6 koszt6w w relacii do zakresu zeczowego zadania

4

2.
AdekwatnoS6 proponowanych koszt6w do planowanych dzialah, zasadnoS6
pzyjqtych stawek jednostkowych, odniesienie koszt6w do planowanych
rezultat6w. relacia koszt6w administracvinych do merytorycznych

5

KMeria dodatkowe

1

Zaanga2owanie partner6w w realizacjg projektu (oferta wsp6lna,
umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku
n ieformalnej wsp6lpracy - pisem ne potwierdzen ie/oSwiadczenie)

1

2.
Oferent nie posiada zalegloScifinansowych wobec Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczvny z tvtulu wcze5niei udzielonych dotacii

1

RAZEM: 30
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