
BUR.VIISTRE
Gfuilr ; r'/iiAsTA

CzBrrrr 1{',irKa-Leszczyny Zarzqdzenie N r 641 /1 5
Bumistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Centrum Organizacji
Pozarzedowych w Czerurionce-Leszczynach w 2016 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
22015t., poz. 1515 z p62n. zm.), art.1'l ust. 1 pkt 2 iust.2 oraz art. 13 ustawy zdnia24 kwietnia
2003 r., o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z p62n.
zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz.885 z p62n. zm.),w zwiqzku z Uchwalq NrXll/168/'15 Rady Miejskiej w Czenrvionce-Leszczynach
z dnia 23 pa2dziernika 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy i

Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalno56 pozytku publicznego na 2016 rok,

zarzqdzam, co nastgpuje:

s1

oglaszam otwarty konkurs ofert na realizaqq pzez organizacje pozazqdowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalnosci po2ytku publicznego
i o_ wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z po2n. zm.), zadania publicznego
w formie wspierania z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizowanego w obszaze:
,,Zadania w zakresie dzialalno6ci na rzecz organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie okre6lonym w pkt 1-32 ustawy w tym: Prowadzenie Centrum Organizicji
Pozarzqdowych w pomieszczeniach I piqtra budynku przy ul. 3go Maja 19 w czerwionce-
Leszczynach". Ogloszenie o konkursie stanowi ZalEcznik nr'1 do niniejszego Zazqdzenia.

s2

Tre56 niniejszego Zazqdzenia nalezy zamie6ci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie
internetowej i na tablicy og.loszeri Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Wydzialu Rozwoju Gminy i Miasta.

Zazqdzenie wchodzi w ?ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik Nr 1

do ZatzAdzenia N r 64 1 /'1 5
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 26 listopada 2015 roku

OGLOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2016 ROKU

W zwiqzku z Uchwalq Nr Xll/168/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23
pa2dziernika 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszc,zyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi
dzialalno66 po2ytku publicznego na 2016 rok

OGLASZAM

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozazqdowych i innych podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 22O14 r., poz. 1118
z p62n. zm.) na realizacjq zadania publicznego Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny w formie
wspierania z bud2etu gminy w obszaze'.

,,Zadania w zakresie dzialalno$ci na rzecz organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w wymienionych
w aft. 3 ust 3, w zakresie okre*lonym w pkt 1-32 ."

w tym:

Prowadzenie Centrum Organizacji Pozazqdowych w pomieszczeniach lpigtra budynku przy
ul. 3-go lllaja l9 w Czerwionce-Leszczynach.

Termin realizacji zadania od 01 .01.2016 r. do31.12.2016r.

1. Na przedstawione do realizacji zadanie zaplanowano w budzecie w formie dotacji Srodki publiczne
w wysokosci 120 000,00 zl.

2. ZALOZENIAOGOLNE KONKURSU:

1 ) Zakres pzedm iotowy realizowanego zadania'.
Pzedmiotem zadania jest prowadzenie w budynku nalezecym do Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny pzy ul. 3 Maja 19 - lpigtro - Centrum Organizacji Pozarzqdowych (COP), kt6rego
celem .iest pobudzanie i rotu6j aktywnoSci spotecznej mieszkaric6w Gminy i Miasta
Czenationka-Leszczyny, zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz dostepu do infrastruKury
gminnej organizaciom pozazqdowym i innym podmiotom prowadzqcym dzialalnoS6 po2ytku
publicznego.

2) Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania

a) wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia Centrum Organizacji Pozazqdowych (COP)
zgodnie z niniejszymi wymogami:
. zapewnienie obslugi COP w wymiaze min. 160 godz./miesigcznie,
. organizacja co najmniej 4 szkoleh w ciqgu roku, w wymiarze Srednio 6 godzin

szkoleniowych, w zakresie tematycznym zdiagnozowanym wSr6d lokalnych organizacji
pozarzqdowych,
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3.

. zapewnienie stalego doradztwa og6lnego dotyczqcego bie2qcej dzialalnoSci organizacji
pozarzqdowych, aktywno6ci obywatelskiej, pozyskiwania Srodk6w finansowanych na
dzialania spoleczne, promocji dzialah itp.; doradztwo powinno by6 Swiadczone pzez
osoby majqce doSwiadczenie w pracy w organizacji pozazqdowej i Swiadczeniu
podobnych uslug,

. zapewnienie stalego wsparcia technicznego, organizacyjnego - np. obsluga spzgtu
dostqpnego w COP,

. zapewnienie co najmniej 24 godzin doradztwa specjalistycznego w skali roku pzez
do6wiadczonych specjalist6w w danym zakresie - np. doradztwo ksiggowe, prawne,
z zakresu ochrony danych osobowych itp.

. prowadzenie dzialai animacyjnych, zachgcajqcych spoleczno66 lokalnq do
wigkszej aktywno6ci i integracji,

. prowadzenie dzialan integrujqcych organizacje pozazqdowe dzialajqce na zecz
mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn - otganizacja imprez: ll Festiwal Organizacji
Pozarzqdowych, ll Gminny Dziei Wolontariusza, ll Gminny Zjazd Seniora,

. aktualizowanie strony internetowej NGO - www.ngo.czerwionka-leszczyny.pl,
zamieszczanie aktualnych i wa2nych informacji dla tzeciego sektora i mieszkaric6w,

. promocja dzialalno6ci COP,

. prowadzenie dzialah na zecz podnoszenia kompetencji spolecznych i zawodowych
mlodzie2y, zwlaszcza w zakresie promocji i prowadzenia wolontariatu mlodzie2y.

b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:
. prowadzenie dokumentacji finansowej otaz merytorycznej, dokumentujqcej

prowadzone dzialania, wskazujqce liczbq kozystajqcych, rejestr organizacji
korzystajEcych ze wsparcia COP,

. prowadzenie harmonogramu kozystania z sal pzez inne organizacje pozazqdowe,

. prowadzenie promocji Czenrionki-Leszczyn w ramach prowadzonej dzialalno6ci,
wydawanych pzez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materialach
informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poIzez media, jak r6wnie2 popzez
widocznq w miejscu rcalizaqi zadania informacjg kierowanq do odbiorc6w, o fakcie
dofinansowania zadania przez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

. spzqtanie pomieszczef I piqtra.

c) COP bqdzie prowadzone w oparciu o zapisy regulamin6w pzyjetych Zazqdzeniem Nr
97/15 Burmistza Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2015r.:
. Regulamin Centrum Organizacji Pozazqdowych w Czerwionce-Leszczynach,
. Regulamin kozystania ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji

Pozarzqdowych,
. Regulamin kozystania z infrastruktury Centrum Organizacji PozazEdowych w tym

z zasob6w lokalowych i zeczowych.

Wybrana w konkursie organizacja zawze umowQ u2yczenia dot. pomieszczeri, w kt6rych
prowadzona bgdzie dzialalno6d COP zgodnie ze wzorem nr 1 stanowiqcym zalqcznik do
niniejszego ogloszenia.

Zlecenie realizacji w/w zadai publicznych bqdzie mialo formq wspierania wykonania tych zada6
wruz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie. Wymaga to wniesienia pzez organizacje nie
mniej niz 10 % wkladu wlasnego w calkowitym koszcie realizacji zadania, pzy czym co najmniej
polowg w postaci finansowe.j.





4.

5.

Dotacje mogq otzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie majq zaleglo6ci finansowych wobec
Gminy z tytulu wczeSniej udzielonych dotacji.

Oferta konkursowa powinna zawierae'.
1) szczeg6lowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji dzialai w ramach zadania publicznego,
3) kalkulacjq pzewidywanych koszt6w realizac4i zadania publicznego,
4) informacjg o wcze6niejszej dzialalnoSci podmiotu skladajacego ofertq w zakresie, kt6rego

dotyczy zadanie,
5) informacjg o posiadanych zasobach zeczowych, kadrowych gwarantujqcych wla6ciwe

wykonanie zadania,
6) informacjq o finansowym i niefinansowym wkladzie wNasnym (osobowym (wolontariat)

izeczowym),
7) deklaracjg o zamiaze odplatnego lub nieodplatnego wykonania zadania,
8) ponadto do oferty nale2y dolqczyl, nastgpujqce dokumenty:

a) aktualny wyciqg z odpowiedniego rejestru, wyciag z ewidencji lub inny dokument
potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego oferte oraz umocowanie os6b go
reprezentujEcych (w przypadku reprezentacji innej ni2 okreSlono w odpisie, wyciqgu lub
innym dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane pelnomocnictwo) Odpis
musi by6 zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy
zostal wydany,

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentac.ii podmiot6w skladajqcych ofertq ni2
wynikajqcy z Krajowego Rejestru Sqdowego lub innego w{aSciwego rejestru - dokument
potwierdzajEcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta C6w).c) obowiqzuiqcy statut w wersji elektronicznej dolqczony do ofe(y powzez generator lub
w wersji papierowej dolqczony do oferty.

d) W pzypadku zlo2enia oferty wsp6lnej nale2y dolEczyc umowQ zawartq migdzy dwoma
lub wiqcej podmiotami uprawnionymi, okreslaiqcq zakres ich swiadczeh skladaiqcych sig
na realizacjq danego zadania publicznego i wskazujqcq:
. jakie dzialania w ramach realizaqi zadania publicznego bedE wykonywa6 poszczeg6lne

podmioty uprawnione,
. spos6b reprezentacji podmiot6w wobec organu administracji publicznej,

oierta spozqdzona w generatoze wniosk6w www.witkac.pl spelnia wymagania Rozpozqdzenia
Ministra Pracy i Polityki spolecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego
wzoru umowy dotyczqcych realizaqi zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. u. z 2011 roku Nr 6 poz. 25). Po wypelnieniu i wyslaniu oferty w generatoze
nale2y iq wydrukowa6, podpisac i zlozye w Urzgdzie Gminy i Miasta czeruvionka-Leszczyny
zgodnie z opisem w pkt. 9.

Do oferty nale2y dolqczye wszystkie wyma gane rczpozqdzeniem zalqczniki.

Ofertq konkursowe na realizacjg zadania nale2y zlo2ye w niepzekraczalnym terminie do dnia
21 grudnia 2015 roku:

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

7.

8.
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stronie www.ngo.czeMionka-leszczyny.pl w zakladce: generator ofert i sprawozdari lub
dotacje - konkursy.

b) w formie pisemnej w zamknigtej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacja ,,Otwarty
Konkurs Ofert na realizacjq zadania publicznego w 2016 roku" w Kancelarii Uzgdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr g.

9. Dopuszcza siq uzupelnienie brak6w formalnych w ofertach w terminie do dw6ch dni od dnia
wezwania do uzupelnienia tych brak6w. Wezwanie nastgpuje popzez informacjg w generatorze
oraz telefonicznie.

10.Do przeprowadzania Otwartego Konkursu Ofert Burmistrz Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny
powola KomisjQ Konkursowq.

11.Pzy rozpatrywaniu ofert Komisja uwzglqdniala bgdzie tylko takie wydatki, kt6re zwiqzane sa
z pzedmiotem realizowanego zadania oraz gwarantujq jego prawidlowq realizacjq.

12. Rozstrzygniqcie konkursu nastqpi do dnia 30 grudnia 2015 roku. lnformacja o wynikach konkursu
zostanie opublikowana w Biuletynie lnformacji Publicznej Uzgdu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny zakladka:
http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/informacje_urzedu/dotacje_na zadania_publiczne. html
na tablicy ogloszeh Uzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz na
stronach internetowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

13. Komisja opiniuje oferly zlozone w konkursie, w oparciu o nastgpujqce kryteria merytoryczne.

a) zasadnoSc, trafno66 oferty, mo2liwoS6, realiza$i zadania publicznego pzez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na realnq potzebe
mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn. (0 - 8 pkt.),

b) poprawno66 ijako5d planowanych dzialah projektowych: czy planowane dzialania sq zgodne
z celami projektu, potrzebami grupy odbiorc6w i uzasadnienrem potzeby rcalizac4i projektu,
a lakZe czy majq szanse byd zrealizowane w zaplanowanym czasie. (0 - 8 pkt.),

c) skuteczno66 dzialai, proponowana jako56 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bgdq realizowa6 zadanie publiczne: czy planowane rezultaty sq
mo2liwe do osiqgnigcia w ramach realizaqi projektu. (0 - 8 pkt.),

d) zasoby i potencjal oferenta/oferentow: ey oferenUci posiadajq doSwiadczenie w realizacji
zadaf publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujE odpowiednimi zasobami ludzkimi,
zeczowymi do wla5ciwej realizacji zadania? Czy w projekcie jest pzewidziana praca
wolontariuszy. (0 - 12 pkt.).

15. Kryteria oceny czqSci finansowej:

a) adekwatnoSc i sp6jno66 finans6w i dzialah czy proponowane wydatki odpowiadajq
proponowanym dzialaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w realizaqi zadania
publicznego odnosi siq do zakresu zeczowego zadania. (0 - 4 pkt.),

b) racjonalno66 naklad6w finansowych i poprawno5c bud2etu: czy naklady finansowe zostaly
zaplanowane poprawnie. (0 - 9 pkt.),

c) do6wiadczenie w realizacji projekt6w wsp6lfinansowanych ze Srodk6w zewnQtznych: czy
organizacja pozarzqdowa wczeSniejszej realizowala zadania publiczne lub projekty spoleczne
finansowane z dotacji. (0-4 pkt.).





16. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytorycznej i finansowej wynosi 53. Szczegolowe karty
oceny formalnej i merytoryczno-finansowej stanowiq odpowiednio wzor nr 2 i 3 do niniejszego
ogloszenia.

17. Z posiedzenia Komisji zostanie spozqdzony protok6l, zawieru)Ecy rekomendacjq dla
vvygrywajqcej oferty oraz uzasadnienie dla ofert odzuconych. Protokol ten zostanie nastgpnie
pzekazany Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjQcia decyzji
o pzyznaniu dotacji. Od decyzji Burmistza nie pzysluguje odwolanie.

18. Pzyznana dotacja nie mo2e by6 wykozystana na:
1) przedsiqwziqcia, kt6re sq dofinansowane z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

lub jego funduszy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych,
2) sfinansowanie lub dofinansowanie koszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacje zadania poza

terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remonty pomieszczeri i obiekt6w budowlanych,
4) zakupy nieruchomoici,
5) rezenrvy na pokrycie pzyszlych strat lub zobowiqzari,
6) dzialalno56 gospodarczq podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 po2ytku publicznego,
7) odsetki z tytulu niezaplaconych w terminie zobowiqzari,
8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
9) dzialalnoS6 politycznq,
1 0) pokrycie kosd6w utrzymania biura podmiot6w, wykraczajqc e poza zakres realizacji

zleconego zadania,
1 1)nagrody, premie i inne formy pomocy zeczowej lub finansowej dla os6b zajmuiecych sie

realizaqqzadania,
12)podatek vAT - w pzypadku podmiot6w kozystaiqcych z ptawa do odliczenia podatku od

towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13)zobowiqzania z tytulu zaciEgniqtej pozyczki, kredytu lub wykupu papier6w wartosciowych

oraz kosay obslugi zadlu2enia,
14)koszty pokryle ptzez inne podmioty (zakaz lzw. podw6jnego finansowania).

19. warunkiem przekazania pzyznanq dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy
pamieta6, 2e wydatki mogq by6 dokonywane dopiero po zawarciu umowy i musiq zostal
zaplacone najp6zniej w ostatnim dniu realizacji zadania).

20. Szczegolowe iostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowa6 bgdzie
umowa zawarta pomigdzy Gminq i Miastem czeMionka-Leszczyny, a podmiotem wylonionym
w konkursie.

21 . w przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane srodki mogq
by6, przeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacjq zadania w innej formie.

22. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyska6 w Uzqdzie Gminy i Miasta Czerwionka
-Leszczyny - Wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. 3 Maja .19, tet. 32 43 12 251 .

23. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okreSlony w art. 15 2h i 2 j ustawy.

24. Zloienie oferty nie jest r6wnoznaczne z pzyznaniem dotacji.

25' W 2015 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizacjq w formie wspierania
nastepujqce zadania publiczne:





27.

a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
b) w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci,
d) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
e) w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 2yciowej

oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,
f) w zakresie dzialalno5ci wspomagajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozw6j pzedsiqbiorczo6ci,
g) w zakresie dzialalnoSci na zecz organizacji pozazqdowych.

Na realizacjq tych zada6 z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 26 listopada
201 5 roku pzekazano og6lnq kwote dotacji w wysokoSci: 313 722,OO zl.

Burmistrz Gminy i Miasta zastzega sobie prawo nierozstrzygnigcia konkursu.
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Wz6r Nr 1

UMOWA
o korzystanie z pomieszczef Nr ............ /15

zawartawdniu................20'15(.okozystaniezpomieszczehpolozonychwCzeMionce-
Leszczynach przy ul. 3 Maja 19 pomiedzy Gminq i Miastem CzeMionka-Leszczyny -
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibq w CzeMionce-Leszczynach (44-238\ ptzy
ul.Ligonia 5c w imieniu kt6rej na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny ff 5112 z dnia 09.01.2012r. dziala Dyrektor Zakladu mgr Marian
Uherek, zwanym w dalszym ciqgu umowy ,,UdostQpniajqcym"
a

z siedzibq w NIP ................., Regon
reprezentowane przez:

zwanym w dalszym ciagu umowy ,,Korzystajqcym" o nastgpujqcej tresci:

sl
Wtascicielem nieruchomo6ci zabudowanej budynkiem poto2onym przy ul. 3 Maja lg
w Czerwionce-Leszczynach jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, a pzedmiotowy
budynek pozostaje w uzyczeniu Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej w CzeMionce-
Leszczynach (ednostki organizacyjnej gminy).

s2

l.Przedmiot niniejszej umowy stanowiq pomieszczenia poilzone na I pietrze budynku przy
ul. 3 Maja 19 w CzeMionce-Leszczynach o lqcznej powiezchni 89,30 mr.

2. Udostqpniajqcy oddaje a Korzystajecy przyjmuje pomieszczenia od dnia { stycznia
2016r.
3.Kozystajqcy ma r6wniez obowiqzek utrzymywania w nalezytym stanie technicznym
i organizacyjnym pomieszczenia o powiezchni 28,,10 m2 kt6re b?dq uzyczone
stowarzyszeniom na siedzibe stowarzyszenia, w tym usytuowanie w nich szafek w kt6rych
przechowwane bgdq dokumenty statutowe.

s3
Korzystajqcy bedzie wykorzystywal pomieszczenia w celu prowadzenia Centrum
Organizacji Pozarzqdowych, w spos6b i na zasadach okreslonych w ogtoszeniu o
warunkach Konkursu ofert na zadania publiczne pod nazwq "Prowadzenie centrum
organizacji pozazqdowych w pomieszczeniach I piQtra budynku przy ul. 3 Maja 19 w
Czerwionce-Leszczynach.

s4
Do obowiqzk6w Kozystajqcego nalezei bedzie r6wnie2 :

'l) dbalos6 o czystose, stan techniczny oraz przepisy BHP ip.poz.,
2\ zabezpieczenie udostgpnionych pomieszczei przed dzialaniami os6b niepowolanych,
3) utrzymanie pozqdku w udost?pnionych pomieszczeniach.





s5
1 . Umowa zostaje zawarta na czas okre6lony od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31
grudnia 2016r.
2. Udostgpniajqcy zastzega sobie prawo rozwiqzania umowy za jednomiesigcznym

wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiqca kalendazowego w6wczas, gdy :

'l) przedmiot uZyczenia stal siq niezbgdny Udostgpniajqcemu dla wykonywania jego
prawem okre6lonych zadari,

2) W przypadku zmiany sposobu korzystania z pomieszczefi przez Korzystajqcego.

s6
Korzystajqcy nie moze dokona6 bez zgody udostgpniajqcego zmian w substancji budynku
lub pomieszczeniach za wyjqtkiem prac adaptacyjnych dla prowadzenia dzialalnosti, o
kt6rej mowa wg4 niniejszej umowy.

s7
Po zakoiczeniu umowy Korzystaiqcy zobowiqzany jest odda6 pomieszczenia w
niepogorszonym stanie technicznym, poza zuayciem wynikaiqcym ze zwyklego
korzystania.

s8
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jedym dla ka2de1 ze
stron.

ss
wszelkie spory mogece wyniknq6 na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane bgdq
przez sqd wla6ciwy dla Udostqpniajqcego.

UDoSTEPNIAJACY KORZYSTAJACY

,',l I

F*

Janiszewski





Wz6r Nr 2

Karta oceny formalno-prawnej
, (dotacja z po2ytku publicznego - 2016 r.)

iNazwa organizacji :.............
Obszar:....

Dokument / zagadnienie

lrilll rl

Spelnia
kryterium

TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

Czas na
uzupelnienie

l3 _lr=

1' Oferta - spojnoSc wersji z generatora i fapierowel
2. Aktualny wyciqg z odpowiedniego relestru, z ewidencji lub inny

dokument potwierdzajqcy status prawny podmiotu skladajqcego
ofertg oraz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w pzypadku
reprezentacji innej niz okreSlono w wyciqgu iub-innym 

-

dokumencie, r6wniez aktualne, prawidlowo podpisane
pelnomocnictwo). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym, niezaleznie od tego, kiedy zostal wydany.

ee Podpis oferty przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem -
osoby wyszczeg6lnione w Za$wiadczeniu lub KRS.

iSqdowego lub innego wlaSciwego rejestru - dokument
potwierdzajacy upowa2nienie do dzialania w imienqcy upowa2nienie do dzialania w imieniu oferenta

NIE

TAK 2 DNI

TAK 2 DNI

2 DNI
I

TAK 2 DNI

6. lnformacja, czy oferenUoferenci pzewidujq realizowa6 zadanie
publiczne w trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 6 (oferta
wspolna) i 7 (podwykonawcy) Ustawy.

lL--tL--
TAK 2 DNI

lr7. Analiza kosztorysu pod wzglgdem wydatk6w kwalifikowanych i

niekwalifikowanych - czy koszty sq zgodne z wymogami
ogloszenia o konkursie izapisami Rocznego programu
Wspolpracy

l*,=l
,-,i'ri,
ll 8. llDopuscic do oceny merytorycznej li fnKNlE
I ' , rrrrvtllE

\F*

ourllistrz
.nirtfti Miasta

+rwisfkl-Leszczvnv

',,AAn 
=r*r*,'

I

2

5' Obowiqzujqcy statut w wersji elektronicznej tub papierowej.





Wz6r Nr 3

- finansowei - dotacia z zakresu poiytku publicznego w formie wspierania realizacii zadania.Karta ocen
Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTER]UM

- ocena merytoryczna -
llo56 punkt6w
mo2liwych do

orzvznania

Przyznana
punktacja

1 2 3 4 5
1. Zasadno66 wptywajqca na warto6c

merytorycznq oferty, trafnoS6 oferty,
mo2liwoS6 realizacji zadania
publiczneg o pzez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stopniu projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na
realnq potrzebq mieszkafic6w
Czerwionki-Leszczyn.

a) dokonano ogolnej charakterystyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo
bgdzie realizowane w ramach projektu)

0-2pkt

b) proiekt iest zgodny z celami ogloszonego konkurs 0-2pkt
c) szczegolowo opisano i uzasadniono potrzebq realizacji projektu,
wskazano grupe odbiorc6w adresat6w zadania, wskazano cele
projektu. Z opisu jasno wynika gdzie wystgpuje problem, potrzeba kogo
dotyczy, jaka jest skala zjawiska, przyczyny i skutki. Podano 2rodla
uzyskania informacji.

0-4pkt

2. Poprawno66 i jako56 planowanych
dzialaf projektowych: Czy pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potrzebami grupy odbiorcow
i uzasadnieniem potrzeby realizacji
projektu, a takze czy majq szanse byc
zrealizowane w zaplanowanym czasie.

a) zaplanowane dzialania sq zgodne z celami proiektu, 0-2pkt
b) zaproponowane dzialania odpowiadajq na potrzeby grup odbiorc6w
i prowadzq do osiagnigcia zamierzonych rezultat6w.

0-2pkt

c) jasno opisano poszczegolne etapy realizacji dzialafi - racjonatny
i dobrze zaplanowany harmonogram dzialafi,

0-2pkt

d) zaplanowane dzialania majq szansq byc zrealizowane w zapranowa-
nym czasie,

0-2pkt

3. Skuteczno66 dzialafi, proponowana
jako56 wykonania zadania i

kwalifikacje os6b, ptzy udziale
kt6rych podmioty uprawnione bedq
realizowa6 zadanie publiczne: czy
planowane rezultaty sq mo2liwe do
osiqgniqcia w ramach realiza$i
proiektu.

a) udokumentowane kwalifikacje os6b realizujqcych zadanie oraz
sposoby dokumentowania realizagi zadania (listy obecnosci,
dokumentacja)

0-4pkt

b) wykonanie swiadczefi wskazanych w ofercie jest realne w swiefle
udokumentowanych mo2liwo6ci ofeienta, 0-4pkt

4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizaq4i zadan publicznych lub
innych projektow? Czy dysponujq
odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczorymi do wla6ciwej realizacji
zadania? Czy w projekcie jest
przewidziana praca wolontariuszv.

a) oferenuoferenci posiadajq doswiadczenie w realizagi zadan
publicznych lub innych projekt6w? (rzetelnie realizowali wczeSniejsze
zadania publiczne),

0-4pkt

b) oferenuci dysponujq odpowiednimi zasobami kadrowymi, rzeczowymi
do wla6ciwej realizacii zadania? 0-6pkt
cl Czy w projekcie przewidzianajest praca wolontariuszy

0-2pkt

SUMA OTMYMANYCH PUNKT





Wz6r Nr 3

Lp. Kryterium SZCZEGOLOWY OPIS KRYTERI UM
- ocena finansowa -

llo56 punkt6w
moiliwych do

orzvznania

Przyznana
punktacia

1 2 3 4 5
1. AdekwatnoS6 i spojnoS6 finans6w

i dziata6: czy proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziala-
niom, czy przedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji zadania publicznego
odnosi sie do zakresu rzeczowego
zadania.

a) zaproponowane wydatki sq niezbgdne do poprawnej realizacji zadania 0-2pkt

b) wysoko66 zaproponowanych wydatk6w jest adekwatna do
zaplanowanych rezultat6w (naklady finansowe sE proporcjonalne do
zakladanych dzialafi i rezultat6w)

0-2pkt

2. Racjonalno66 naktadow finansowych i

poprawno5c budzetu: czy naklady
finansowe zostaly zaplanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogloszonego konkursu 0-2pkt

b) wydatki zostaty okre6lone na poziomie rynkowym, koszty nie sq
zawyzone, ani zanizone (adekwatne do zamierzonych dzialafi)

0-3pkt

c) poziom wktadu wlasnego finansowego (przy czym S % - 0 pkt, od 5-10
o/o 1 pkt, powyzei 10 o/o - 2 pkt )

0-2pkt

d) poziom wkladu wlasnego osobowego (przy czym 5 o/o - 0 pkt, od 5-10
le 1 pkt, powyzej 1O o/o - 2 pkt )

0-2pkt

3. Do6wiadczenie w realizacji projektow
wsp6lfinansowanych ze Srodk6w
zewngtrznych: czy organizacja
pozarzqdowa wczeSniejszej
realizowala zadania publiczne lub
projekty spoteczne finansowane z
dotacji.

a) oferenuci majq doswiadczenie w realizacji projekt6w finansowanych /
wsp6tfinansowanych ze srodk6w publicznych (Srodki gminne, powiatowe,
wojew6dzkie, ministerialne, unijne) - ile projekt6w oferentzrealizowal, na
jekie kwoty i czy zostaty prawidlowo rozliczone

0-3pkt

b) czy oferent realizowal projekty o podobnej specyfice, ile takich
projektow, na jakq kwote

0-1pkt

SUMA OTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCT FINANSOWEJ - (MAX 17 PKt.):

il'*




