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Tl,r4dzenae Nr 28115
Burmistrza Gminy i iasta Czeruionka - Leszczyny

z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sptawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadai publicznych
Gminy i iasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budietu gminy w 2015 roku.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 20'13 r., poz. 594 z p62n. zm.), art.11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Oz. U.22014 t., poz. 11182 p62n. zm.), art.221 ust. l ustawy zdnia2T
sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t.j- Dz- U. z 20'13 r., poz. 885 z p62n. zm.), w
*iqzku z Uchwalq Nr XLVlll/652/14 Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach z dnia 7
listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy i

Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadzqcymi dzialalnoS6 pozytku publicznego na 2015 rok,

zaJ4dzam, co nastQpuje:

s1

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjq przez organizacje pozarzqdowe lub
podmio$ 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 p62n.
zm.), zadania publicznego w formie wspierania z bud2etu Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny realizowanego w obszaze:

"Zadania w zakresie dzialalno6ci na tze&. organizacji pozazqdowych oraz podmiot6w
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie okre6lonym w pkt't-32 ustawy'.

2. Ogloszenie o konkursie stanowi Zalqcznik do niniejszego Zazqdzenia.

s2

TreS6 niniejszego Zarzqdzenia nale2y zamieSci6 w Biuletynie lnformacji Publicznej, na
stronie internetowej i na tablicy ogloszefi Uzqdu Gminy i Miasta Czeruionka - Leszczyny.

s3

Mffkonanie Zatzqdzenia powierzam Naczelnikowi M/ydzialu Roatoju
i Miasta.

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

Gminy
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czmvroni<a-LeszczYnY
Zal4cznik
do Zazqdzenia Nt 28hs
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z d^ia 22 stycznia 2015 roku

oGtoSzENIEoKoNKURSIEoFERTNADoTACJEw20ISRoKU

WzwiazkuzUchwalqNrXLVlll/652/l4RadyMiejskiejwCzerwionce-Leszczynach
i'ani" fiirtoprda 2014 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy

i Miasta Czerwionka-Les zczyny 
'z 

organizacjami pozazqdowymi oraz innymi podmiotami

prowadzqcymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2015 rok

Burmistz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ogtaszaoTWARwKoNKURSoFERTdlaorganizacjipozarzqdowychiinnychpodmiot6w
*-Vri*iony"6 w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalno6ii pozytku publicznego i.o wolontariacie (tekst

i"linoiity Oz. U. z 2y4 r., 1oi. 1'li8 z p62n. zm-) na realizacjq zadania publicznego Gminv

I ui""tj czeruionka-Leszczyny w formie wspierania z budzetu gminy w obszaze:

"zadania w zakresie dzialalnosci na rzecz organizacii pozarzqdowych oraz podmiot6w

wymienionych w aft. 3 ust 3, w zakresie okrcslonym w pK 1-32 '"

w tym:

prowadzenie centrum organizacii Pozarzedowych w pomieszczeniach I pietra budynku

przy ul. 3go iltaia 19 w Czenrionce-Leszczynach'

Termin realizacj i zadania od O'1 .03.20 1 5 r. do 31'1 2 20'l 5 r'

1. Na przedstawione do realizacji zadanie zaplanowano w bud2ecie w formie dotacji srodki

publiczne w wysokoSci 1 10 000,00 zl.

zArozENlA OG6WE xoruruRsu:

1) Zakres pzedmiotowy realizowanego zadania'

Przedmiotem zadania jest prowadzenie w budynku nale2qcym do Gminy i Miasta

Czerwionka-Les zc.zyny ptzy ul. 3 Maja 19 - I piqtro - Centrum Organizacji

F"irrioo*v"n (coi), rt6rego cetem jeit pobudzanie i roar6j aktywnosci spolecznej

miesa<incow Gminy i triiasta czerwionka-Leszczyny, zapewnienie wsparcia

,".ytory"rn"go oraz dostqpu do infrastruktury g-minnej organizacjom pozarzqdowym

i innym poOmiotom prowadzqcym dzialalnos6 pozytku publicznego'

2) Minimalny standard uslug i warunk6w realizacji zadania:

a) wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia centrum organizacji Pozazqdowych

(COP) zgodnie z niniejszymi wymogami:
. zapewnienie obsfugi COP w wymiarze min' 160 godz '/miesiqcznie'



3.

. organizacja co najmniej 4 szkoleri w ciqgu roku, w wymiarze Srednio 8. godzin

szioleniowych, w zakiesie tematycznim zdiagnozowanym w5r6d lokalnych

organizacji PozarzqdowYch,
. zapewnienie stalego doradztwa og6lnego dotyczqcego bl":::,"]-d:lil1i3i:i

organizac.ii pozarzqdowych, aktywno6ci obywatelskiej' pozyskiwanla srooxow

Rn"rn"o*rny'"n na dzialania spoleczne, promocji dzialah itp'; do!"d'h'9-!::,11?
by6 Swiadczone pzez osoby majece doSwiadczenie w pracy w organzaql

pozarzqdowej i swiadczeniu podobnych uslug'

. zapewnienie stalego wsparcia technicznego, organizacyjnego - np' obsluga

spzqtu dostepnego w COP,
.zapewnienieconajmniej36godzindoradztwaspecjalistycznego-wskaliroku

lrzez do6wiadczonyctr sieclatiit6w w danym.zakresie - np doradztwo ksiqgowe'

prawne, z zakresu ochrony danych osobowych itp'

. prowadzenie dzialari animacyjnych, zachecajqcych spoleczno56 lokalnq do

wigkszej aktywno6ci i integracji'
. prowadzenie dzialari integrujqcych organizac.ie pozazqdowe dzialalqcc na rzec'z

mieszkaic6w Czerwionki-Leszczyn,
. aktualizowanie strony internetowej NGO, zamieszczanie aktualnych i waznych

informac.ii dla trzeciego sektora i mieszkaric6w,
. promocja dzialalnoSci COP,
. prowadzenie dzialari na tzecz podnoszenia kompetencji spolecznych

I zawodowych mOAziezy, atvlaszcza w zakresie promocji i prowadzenia

wolontariatu mlodzie2Y.

b) dodatkowe wymagania, jakie musi spelnia6 wykonawca:

prowadzenie dokumentacji finansowej oraz merytory*-""l1-,-d^:!'T11,i3-Ti

irowadzone dzialania, wikazu.iqce liczbe korzystajqcych' re1estr organlzacll

kozYstajqcYch ze wsParcia COP,
. prowadzenie promo"ii Czenrionki-Leszczyn w ramach prowadzonej dzialalnoSci'

wydawanych po"i'"i"Oi", w ramach zadania' publikacjach' materialach

informacyjnych, promoCyjnycn i reklamorvych, poptz?z media' 
. 
jak r6wnie2

popr:zez'wiOocznq 
- * mi"j"c, realizacji . iadania informacjq kierowanq do

odbiorc6w, o fakcie dofinansowania zadinia przez Gming i Miasto Czenrionka-

LeszczYnY,
. zakup wyposazenia niezbednego do realizacji zadania'

Zlecenierealizacjiw/wzadafipublicznychbqdziemialo.formewspieraniawykonaniatych
iiiiA *r^. z udzieleniem dotacli ni ich finansowanie Wymaga to wniesienia- prze-z

org'*i.""Je nie mniej ni2 10 o/o wiladu tldasnego w calkowitym koszcie realtzac';l zaoanla'

priy cryi to najmniej polowq w postaci finansowej'

Dotacje mogq otrzyma6 organizacje pozarzqdowe, kt6re nie maje zaleglosci finansowych

wouei Gmin 
-z 

tytufu wcze6niej udzielonych dotacji'

Oroanizacieoozazadowe,kt6reotrzymalydotacjewlatachubieglych,ponowniemoge
Jt,Ivi"-";- o,itl"pl-l"z"ri Jra*ioro*o iozticzyry wcze$nieisze dotacie i uzyskaly

zaakceptowanie sprawozdania kohcowego'

Oferta konkursowa powinna zawierae:
1) szczeg6lowy za*res rzeeory zadania publicznego proponowanego do realizacji'

4.

5.

6.



2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

s)

termin i miejsce realizacji zadania publicznego'

kalkulacj g przewidywanych koszt6w rcalizaqi zadania publicznego'

;;l;;;Je- t wczesnielszel dziatatnosci podmiotu skladajqcego ofertq w zakresie'

kt6rego dotyczY zadanie,
;;]ffi;",Q L ptsiadanycn zasobach zeczowych, kadrowych gwarantujqcych w{aSciwe

wykonanie zadania,

'"i"ir""ii o fin"nro*y, i niefinansowym wkladzie wlasnym (osobowym (wolontariat)

irzeczowym),
O"Xf 

"LqQ 
o' zamiarze odplatnego lub nieodplatnego.wykonania zadania'

os*i"J.ii,ni" o nie prowadzenil odplatnej dzialalnosci pozytku publicznego idzialalnosci

oosoodarczei w odniesieniu do tego samego przedmiotu dzialalno6ci - wz6r Nr 5'

FonaOto Oo oferty nale2y dolqczy6 nastqpujqce dokumenty:- 
af anuatny wyciqg z odpowiedniego relgstru, II9i3S'ewidencji ly!-1t1l1"-!1.t.1:I-' 

potwierlzaiqcy-status prawny podmiotu skladajqcego ot9rt9 o3z-,ym,o,911ae

os6b go iepiezentuiqcych (w przypadku reprezentacji innej niz okre$ono

* oopli", wyciqgu 
' iu'o iniyt dokumencie,- r6wnie2 aktualne' prawidlowo

fodpisane peinomocnictwo). 
-Odpis 

musi .by6 zgodny z aktualnym stanem

iaxtycznym i pta*ny., niezaleznie od tego ' kiedy zostal wydany'

Ul w irzypaOfd *yU6ru' innego sposobu reprezentacji podmiot6w sktadajqcych-' 
ot"itg'niz wynikijqcy z Kra'jowego Rejestru. sqdowego lub innego wlasciwego

*i""ir, _ ooiumeni iotwierdlza;qdy upowaznienie do dzialania w imieniu oferenta

G6w).
c) oUowiazujAcy statut uwierzytelniony pzez org€n rejestrowy'

oi ,r"i.i.iil 'czy 
oferenuoferenci- przewidujq realizowa6 zadanie publiczne

-' *tyoi",'i kt6rym mowa w art. 16 ust.6 i7 Ustawyzdn.24 kwietnia 2003 roku

o dzialaino5ci p-ozytku publicznego i o wolontariacie (oferta wsp6lna)' 
.

e) dwa uprawnione 
-podmioty 

(lub wigcej) mogq zlozyi ofertg wsp6lnq Umowa-' 
iawarlamiquzy owo;a tu'u wigcej podmiotami'uprawnionymi, okre6la zakres ich

iwiadczefi 
's(+adajqcycn siq' n-a realizacjQ danego zadania publicznego

i wskazuje:
. jakie dzialania w ramach realizacji zadania publicznego beda wykonywac

poszczeg6lne podmioty uprawnione,
.spos6breprezentacjipodmiot6wwobecorganuadministracjipublicznej'

0 oSwiaiczenie 
' 

dotyczqce postepowania . likwidacyjnego' upadlosciowego''' 
naprawczeg o czy iez innego poliqpo*ania aliqzanego z uslaniem istnienia

poiriotr, iagrozlniem lub iaistnieniem niewyplacalnoSci - wz6r Nr 1 
'

g) birwiadczeniJ dotyczqce postqpowania. sqdowego lub innego postepowania
-' 

zmierzaiqego do-zabezpieczenia, ustalenia, zasqdzenia lub wyegzekwowania

naleznosii 
-pienigznych lub Swiadczenia niepienig2nego .o warto6ci mogqcei

wpfynqe na' moili*bsc prawidlowego i terminowego wywiqzania sie podmiotu

z'iooowi4zaa wynikaiqcych ze zloionq oferty i z podpisanej umowy dotacji

1w pzypadku przyznania dofinansowania) -wz6r Nr2,

h) ;s;ia;;enie o braku wymagatnych zobowiqzari finansowych na rzecz Gminy

i Miasta czerwionka_Lei zciyny' i jego jednostek organizacyjnych oraz nie

zaleganiu z oplacaniem naleino6ci i tytulu zobowiqzafi podatkowych i skladek

na ubezpieczenia spoleczne -wz6r Nr 3,

i) oSwiaOclenie o korzystaniu z prawa do- 
. 
odliczenia podatku od towar6w

i uslug z tytulu dokonanych zakup6w - wz6r Nr 4,

T.Ramowywz6rofertyrealizaciizadania.publicznegostanowi-ZatEc'znikNrldo
HorpolqO=enia Minisira pracy i'polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 20't0.r., w sprawie

v,zoiu oferty i ramowego w.oru umo*y dotyczecych realizacji zadania publicznego oraz



8.

9.

wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.. z 201 'l roku Nr 6 poz' 25) i jest

;;-Jtepil ;;i;reonio w wvJti"r" io'*oju Gminv i Miasta Czenrionka - Leszczvny lub

drogq elektronicznq na stronie www.pozytek gov'pl'

Do oferty 
^alezy 

dolqczye wszystkie wymagane zalqczniki'

Oferte konkursow q na realizacjq zadania nale2y zlo2yl w niepzekraczalnym terminie do

dnia 12 lutego 2015 roku:

't) w formie eleKronicznej poptzez generator wniosk6w zamieszczony na stronie'' 
internetowej www.witfac.it 

' oraz iww.czenivionkaleszczyny.pl pod ogloszeniem

o niniejszym konkursie.

2) w formie pisemnej w zamknietej kopercie z.oznaczeniem naa y zadania' z adnotacjq

,pt*;nt 'Konkurs ofert na 
'reatizicjq zadari publicznych w 2015 

. 
roku w zakresie

dzialalnosci na tzec,z organizacii pozirzqdowycn' w Kancelarii Uzqdu Gminy i Miasta

Czenrvionka - Leszczyny' przy ul. Parkowej nr 9'

lo.Dopuszczasiguzupelnieniebrak6wformalnychwofertachwterminiedodw6chdni
roboczych od dnia wealania Oo uzup4nienia iych brak6w. Wezwanie takie moze nastqpi6

takze telefonicznie.

ll.DopzeprowadzaniaotwartegoKonkursuofertBurmistzGminyiMiastaczeMionka-
Leszczyny powola Komisje Konkursowq'

L2.przy rozpalryv,taniu ofert komisja uwzglqdniata bQdzie tylko takie wydatki, .kt6re 
gwarantujq

- 
pr"rriOto*e iealizacjg ,"i""ii, ^ 

piy.n na dbtacja 
- 
musi zosta6 wydana na wydatki

a qzane z przedmiotem realizowanego zadania'

,l3.Rozstrzygnigciekonkursunastqpidodnia24lutego2015roku.lnformacjaowynikach- 
t onfurs,izoitanie opublikowana w Biuletynie lnformicji Publicznej Urzqdu Gminy i Miasta

Czerwionka-LeszczynY zakladka:
nttp,ir,r,"*.uip."."rwionia-levczyny.pl/informacje_uzeduidotacje_na zadanialcubliczne.html

n"' t.OfiCV ogloszeh UrzgOu Onilny i Miasta w-Czenivionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9 oraz

na stronie internetowej Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny'

14. Komisja opiniuje oferty zlo2one w konkursie, w oparciu o nastepujqce kMeria merytoryczne:

a) zasadnosc, trafnos6 oferty, mo2liwo56 realizacji zadania publicznego przez podmiot
-' 

iif"aria"V'ofertq: w jakim ltopniu projekt przedstawiony w ofercie odpowiada na realna

potze6! mieszkaric6w Czenrvionki-Leszczyn' (0 - 8 pkt')'

ul boplwiose i jako66 ptanowanych dzia1ari projektowych: czy ptanowane. dzialania sq-' 
igbon" z cel;mi projektu, potzebami grupy- odbiorc6w i uzasadnieniem potrzeby

rjalizacll projektu, i tiXZ. cry maje szans; by6 zrealizowane w zaplanowanym czasie.

(0 - 8 Pkt.),
c) liuteclno'se dzialai, proponowana jakoS6 wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy

udziale K6rych podmioty uprawnione bqdq realizowa6 zadanie publiczne: czy planowane

reiultaty sq-moiliwe do osiqgnigcia w ramach realizacji projektu (0 -.8. pkt )' .

Ol zasoUy' i ' potencjal ofer;taioferent 6w'. c,zy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
' w rc;lizacii' zadari publicznych lub innych projekt6w? Czy dysponujq odpowiednimi



zasobami ludzkimi, zeczowymi do wlasciwej realizacji zadania? Czy w projekcie .iest

przewidziana praca wolontariuszy. (0 - 12 pK )'

15. KMeria oceny czeSci finansowej:

a)adekwatnoseisp6jno€;6finans6widzialari:czyproponowanewydatkiodpowiadajq-' piopono*rnym dziilaniom, czy pzedstawiona kalkulacja koszt6w realizaili zadania

publicznego bdnosi sie do zakresu rzeczowego zadania' (0 - a pkt )'

ol iacionarnise naklad6w finansowych i poprawno66 bud2etu: czy naklady finansowe

zostaly zaplanowane poprawnie. (0 - 7 pkt.)' 
-

c) doswiadczenie w reatizacii projertow 
'wsp6lfinansowanych 

ze Srodk6w zewngtznych:

czy organizacja pozazqdowa wczesnieiszej realizowala zadania publiczne lub projekty

spoleczne finansowane z dotacji. (0 - 5 pkt.)'

16. Maksymalna ilo56 punkt6w oceny merytorycznej. i finansowej wynosi 52. Szczegol^owe karty

o*nv formalnej i ,e.ytoryon'o-finansowej stanowiq odpowiednio wz6r nr 6 i 7 do

niniejszego ogloszenia.

lT.zposiedzeniaKomisjizostaniespozqdzony.protok6l,zawierajacyrekomendacjQdla
wyirywajqcej oferty oraz uzasadnienie' dla ofert odrzuconych. Protok6l ten zostanie

niitdpnil'prietazany Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, celem podjecia

decyzji o PzYznaniu dotacii

1g. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny podejmuje- ostatecz.nq decyzje

o przyznaniu doiacji na powierzenie realizacji zadai publicznych. Od decyzji Burmistza

nie przysluguje odwolanie.

19. Pr4znana dotacja nie mo2e bye wykorzystana na:- 
f I 

-'poeJ.ie*ri9tia, 
t<t6re sq dohnaniowane z bud2etu Gminy i Miasta Czenalonka-

' L".r".yny tuU lego tunOusiy celowych na podstawie przepis6w szczeg6lnych'

2) sfinanslwanielub dofinansowanie ioszt6w, kt6re podmiot poni6sl na realizacjq zadania

poza terminem umowy o udzielenie dotacji,
3) remonty pomieszczeh i obiekt6w budowlanych'
4) zakupy nieruchomosci,
Si rezervry na pokrycie przyszlych strat lub zobowiqzafi,
Oj OziatatnoSe gospoOaiczi po-dmiot6w prowadzqcych dzialalno66 po2ytku publicznego'

7) odsetki z Mulu niezaplaconych w terminie zobowiqza6,

8i udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym'

9) dzialalno66PolitYcznq,
iby pot<rycie foszt6w utzymania biura podmiot6w, wykraczajqce poza zakres rcalizacii

zleconego zadania,
1.1) nagrody] premie i inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla os6b zajmujqcych si'

rcalizaciq zadania,
12y podate( VAT - w pzypadku podmiot6w korzystajqcych z prawa do odliczenia podatku

od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w,
13) zobowiqzania z tytutu iaciqgnietej po2yczki, kredytu lub wykupu papier6w wartoSciowych

oraz kosay obslugi zadluzenia,
14) wynajem tuo ozieiawg obiekt6w wlasnych Gminy i jej jednosGk organizacyjnych,

f Si k6sai, pokryte pzez inne podmioty (zakaz iz'tt. podw6jnego finansowania)'

-5-



20. warunkiem ptzekazania pzyznanQ dotacji jest zawarcie stosownej umowy dotacji (nalezy
-- p"riet"e, 2e wydatki moiq-by6 Oofonywirie dopiero po zawarciu umowy i muszq zosta6

zaphtone najp62niej w ostatnim dniu realizacji zadania).

21. Szczegolowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowad

6qdzij umowa zawarta pomigdzy Gminq i Miastem Czemionka-Leszczyny, a podmiotem

wylonionym w konkursie.

22. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane srodki

mogq uy6 pfzeznaczone na ogloszenie nowego konkursu lub na realizacje zadania w innej

formie.

23. Wszelkie informacje dotyczqce konkursu mozna uzyskad A Uzid-zi9 .Gminy i Miasta

czerwionka -Leszczyny --wydzial Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7 , lel. 32 43 12 251 .

24. Burmistrz oglasza wyniki otwartego konkursu ofert w spos6b okre6lony w art. 15 2h i 2 i
ustawy.

25. Zlo2enie oferty nie jest r6wnoznaczne z przfznaniem dotacji'

26. W 2014 roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zlecila realizaqQ w formie wspierania

nastqpujace zadania Publiczne:
a) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
bi w zakresie kultury i sztuki, ochrony d6br kultury idziedzictwa narodowego'

c) w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoSci,

d) w zakresie wspierania i upowszechniania kuhury fizycznej'
ei w zakresie pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuac1i

2yciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b,

f) w zakiesie diiatalnoSci wspomigajqcej rozw6j gospodarczy, w tym rozttq
przedsiqbiorczo6ci,

g) w zakreiie ekologii i ochrony zwierzqt oraz ochrony dziedzictnva przyrodniczego.

Na realizacjq tych zadari z bud2etu Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny w 2014 roku

przekazano og6lnq kwotQ dotacji w wysokoSci: 105 800,00 zl'

27. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygniecia konkursu.

T:W:: 'r'd'ftr

-6-



dnia:

wz6r Nr I

OSWADCZENIE
DOTYCZAC E POSTEPOWANIA Ll KWI DACYJ N EGO, U PADtOS_clowEGo'

NApRAI/yCZEGO LUB TEZ INNEGO POSTEPOWANIA ZWIAZ,ANEGO

Z USTALANIEM ISTNIENIA PODMIOTU, ZAGROZENIEM
LUB ZATSTNIENIEM JEGO NIEWYPLACALNOSCI

Oswiadczam/(-Y), 2e wobec:

naa/ra o€anEaqr

nie toczy sie postepowanie likwidacyjne, upadlosciowe, naprawcze lub te2 inne postepowanie zwiqzane z

,.irnLni istnieniaww. podmiotu, ,"g.zeni"m lub zaistnieniem jego niewyplacalnosci'

@piyCy) i pieczQd/(de) osoby/C6b) upo ra2nioney'Cych) do reprezento"ania organizacii

isttz
Miasta
Leszczyny

Nr/

[^4



e-i-. I I

wz6r Nr 2

OSWADCZENIE
DOTYGZACE POSTEPOWANIA SADOWE99---.-.

Lu B r NN EGo PosrEPoirvANlA zMi E RzAJAc EG9-P9 3lqF-4Lf EczEN IA',

USTALENIA, ZASADZENIA LUB WYEGZEKVV9W4NA-

NALEzNodct prr.irEZnybx uue Swnocze1lA NIEPIENIEZNEG9
'' ^- --i;-yiAii6ddi 

m oeic eJ wPtY NAc NA Mozuw-ose 
-.pRAwtrxowco I TERMtHbWeco wvwnzatyn slE Po_DMloTU

i zoeowlA2Ail wYNl KAJAcYcH zE zLoiloNEJ oFERw
iz PooPtslNEJ uuowY DorAGJl

w PRZYPADKU PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA)

O6wiadczam/(-Y), 2e wobec:

nazwa oqani2aqi

nie toczy siq postgpowanie sqdowe lub inne postgpowanie zmierz$qce do zabezpieczenia, ustalenia,

zasadzenia tub wyegzekwo#;;';d"r";5; pieniiznyctr lub i;wiid'czenia niepieniq2nego o warto6ci

mogecej wplynq6 na mo2liwos6 frawidtowego i ierminowego wywiqzania siq ww. podmiotu z zobowiazafi

*fii;d#ti; izonei"t"rili', p"G"n-"i rro*y Ootaili lwprzypadku pzyznania dofinansowania).

qt
F,*

a,rlri"t,

","ffi-t['":F.r,,
Wie,6a lltniszewski

\

podpis/Gy) i pieczQa(-cLt) o6oby/C6b) upor.a2nioney'Gych) do r6p'ezentowEnia orlEnizaqi



wz6r Nr 3

OSWIADCZENIE
o BRAKU WYMAGALNYCH ZOBOWIAZAI FINANSOWYCH

NA RZECZ GMINY IMIASTA CZERWIONKA'LESZCZYNY IJEGO

JEDNOSTEK ORGANIZAGYJNYCH ORAZ O NIE ZALEGANIU
Z OPLACANIEM NALEZNOSCI

z TYTULU ZOBOWIAZAT'| pooerrowYcx
I SKLADEK NA UBEZPIEGZENIE SPOLECZNE

nazwa organizacii

nie posiada wymagalnych zobowiqzari finansowych na rzecz Gminy i Miasla Czenrionka-Leszczyny i jego

fi;;"k ;r#"izacyjnych 
"ni 

ni"-iir"g" z oplacaniem nale2noSci zobowiqzafi podatkowvch i sktadek na

ubezpieczenie sPoleczne.

OSwiadczam/(-Y), 2e:

podpidcy) i pieczed(-cie) osoby(-6b) upofa2nionej/Cych) do rcprezento'rania oQanizacii

isttz
Miasta

Bu

!eszczyny

h*



wz6r Nr 4

oswnoczENlE
DOTYGZACE KORZYSTANIA Z PRAWA

DO ODLICZENIA PODATKU OD TOWAROYV I USTUG
Z TYTVLU DOKONANYCH ZAKUPOW

nazwa projektu

bqdziemy/nie bgdziemy* mogli skozysta6 z ptawa do odliczenia podatku od towar6w i uslug z tytulu

dokonanych zakuP6w.

fit
h,t^c,ur,
\l

*niepotrzebne skre6li6

Oswiadczam/(-y), 2e realizt\qc zadanie publiczne pn':

podpis/Gy) i pieczQdccie) osoby/c6b) uporva2nionej/(-ych) do replezento/vania organizacji

nlstz
iMiasta
r-Leszcrryny

niszewski
C



ania:

wz6r Nr 5

oswlADczENlE

Oswiadczamy, Ze nasze stowarzyszenie nie prowadzi odplatnej dzialalnosci. pozytku publicznego

i dzialalno6ci gospodarczej w odniesieniu do tego samego pzedmiotu dzialalnosci.

t'.1 /
pJtu{r"

Podpisy i pieczQc os6b upEwnionych

iasta

I



Wz6r Nr 6

luuaautd L Pw.t.^u Puv"v'"vYv 
I

organizacii :............. i

'. ,,Zadania w zakr*ie tzialatnofuci na nzecz organizacii pozanqdowych oraz podmiot6wl

tionych w art.3 ust 3, w zakresie o*restony^ *l*t 1-3i ustawy"- ]

w rtttt'9"'v'
WptV* wniosku z dnia (data, numer rejestru):..

snaLp DOkUmLnt / zagadnienie Spelnia Dopuszczalne cza
kryterium uzupelnienie uzupelnienie

TAKNIE
l_l - 3 l ___j_-

wniosku z dnia (data, numer rejestru):..

1. Oterta -zgodna re *=or", Rozp. MPiPSz 15'12'2010 r' NIE

Z. Aitualny vyyciqg z odpowiedniego rejestru, z ewidencji lub inny i i I

dokument potwierdzafqcy status prawny podmiotu skladajqcego

ofertg otaz umocowanie os6b go reprezentujqcych
pzypadku reprezentacji innej ni2 okreSlono w wyciqgu

linnym dokumencie, r6wnie2 aktualne' prawidlowo podpi
- - \ Ar-:^ 

-..^: 
L.,I -^^,1^r, - ^L{' ralnrrm ctzwo). Odpis musi by6 zgodny z aktualnym

i prawnym, niezale2nie od tego, kiedy

: konkursowe 
;

I

wymogu: stosourne dokumentY. I I
I

3. FoOpis oferty przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem - TAK
osoby wyszczegolnione w-Zaiwiadczeniu iub KRS' 

I

Vltym6g: Oferta Cz. l, pkt. 9, Ogtloszenie - nft ! a1

Sfehienie wymogu: wlaSciwe podpisy pod ofertq'

4. W pzypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiot6wW pzypaOf, *yboru innego sposobu reprezentacji podmiot6wl

skddaiacych oierte niZ wynikajqcy z Krajowego Rejestru TAK
SAooile'gi, lub innego wia5ciwego rejestru - dokument

'potwierOzajqcy upowaznienie do dzialania w imieniu

pferenta ( -6w)
Wym6g: Oferta Cz. I Ogloszenie - pkt 6 b.

Sielnienie wymogu: pelnomocnictwo. i i

y vvyciqg z odpowiedniego rejestru, z ewldenc1l.luo lnny i i I

int potwierdzaiqcy status prawny podmiotu skladajqcego

otaz umocowanie os6b go reprezentujqcych (w TAK I Z Ottl
lku reprezentacji innej niz okreSlono w wyciqgy lub 

I

dokumencie, r6wnie2 aktualne, prawidlowo podpisane I i
.l-.,* a$anam'

nogi oterta zal' 1 + wyjasnienie pK' 24 + oglroszenie konkursowe'

6 a).

I

5. Owiazuiacy statut uwiezytelniony ptzez otgan rejestrowy"
Ogloszenie - pkt 6 c). 

I

rie wymogu: uwierzytelniony Statut.

czy oferenuoferenci Pzewidujq

I [irymoS: Ogloszenie - Pkt 6 g)

w trybie, o kt6rym mowa w art.

l) i7 (podwykonawcY) UstawY'
Oturta'bz. V,-pkt. 4 * Oibrta - strona $[ulowa, Ogloszenie - pkt 6

7. Oswiadczenie do$czqce kozystania z prawa do odlir

podatku od towar6w i uslug z tytulu dokonanych zakup6w'
Wym6g: Ogloszenie - Pkt 6 i).
Spetnienie wymogu: oSwiadczenie Wz6r Nr 4.

8. O6wiadczenie do$czqce postqpowania sqdowego lub innel

postepowania zmierzajqcego do zabezpieczenia, ustalen

I AasaOrenia lub wyegzekwowania naleznosci pienigznych I

Swiadczenia niepienigznego o wartoSci mogqcej wplynq6
:mo2liwoSd prawidlowego i terminowego wywiqzania
podmiotu z zobowiqzafr wynikajqcych ze zloZonel I

i z podpisanej umowy dotacji (w pzypadku pr4z
rlnfinansowania)

L--i2DNI J

I

l---1
2 DNI

llr-i
I

I

-1rl
_l
-ltl

l

IIt:_l
II

TAK

zadaniel

TAK

TAK I 2DNI

TAK 2 DNI



Wzor Nr 6

Karta oceny formalno-Prawnej
(dotacja z po2ytku pubticznego - 2015 r')

:':;;;;;'i".rilui" &iatatnosci na tzecz organizacii pozan3dowvch oraz podmiot6w

w art. 3 ust. 3, w zakresie okre$lonym w pkt 7'32 ustawy"

wniosku z dnia (data, numer rejestru):"

Dokument /

wymogu: o6wiadczenie Wz6r Nr 2.

2

dotyczqce postqpowania likwidacyjneg

, naprawczego, czy te2 innego postqpowan

i ustaniem istnienia podmiotu, zagrozeniem

aistnieniem niewYPlacalno6ci.
lvm6q: Oqloszenie - Pkt 6 0.
deniEnie wymogu: o5wiadczenie Wz6r Nr 1'

I

)Swiadczenie o braku wymagalnych zobowiqzah finansowychl

a zecz Gminy i Miasta Czenuionka-Leszczyny i jego jednostek

rganizacyjnych oraz nie zaleganiu z.oplacaniem naleznoSci

frrr, i6iowiqzan podatkowych i skladek na ubezpieczenia

poleczne.
ivm6q: Oqloszenie - Pkt 6 h). 1

#i;dil"*y;;;' Js*ioioniewz6rNr4. 
I

e o nie prowadzeniu odplatnej dzialalnoSci poZytku

rego i dzialalnoSci gospodarczej w odniesieniu do tegoi

r przedmiotu dziatalnoSci.
Oi"rt" - cz. l, pkt. 13, Ogilcszenie - pkt 6 - 8). 

iI

Wz6r Nr 5. l.

mieScisiq w celach statutowych organizacji (w

oSci po2ytku Publ. organizacji).
Oferta Cz.'|, pt<t. tZ + OSwiadczenie nr 1 pod ofertq + Cele statutowe'

wymogu: stwierdzenie Komisji do protokolu'

analiza kosztorysu Pod wzglqdem
i niekwalifikowanych - czy koszty sq

wymogami ogloszenia o konkursie.
lym6g: Ogloszenie Pkt. 14i21-

wymogu: oferta - kosAorys Cz. lV, Tab. 1.

Data oceny formalno-Prawnej :

2 DNI

2 DNI

Podpis czlonkow Komisji
Konkursowej:

,rrSdf,ffi:hry
West#n+Hfiiszewski

I

-1

lub btqdy formalne w ofercie.

: dopu5ci6 do oceny merytorycznej/ odzucic.

ql
l'"*

Czas na
uzupelnienie

Spelnia
kryterium

TAKNIE

Dopuszczalne
uzupelnienie

TAK

10.

11.

12.



Wz6r Nr 7
ie COP w formie wsPierania realiz. n

l\arra

-szczEcoLowY 

oPls KRYTERI uM
- ocena merytoryczna -

3

tyki zadania (wiemy co, kiedy, dla kogo

bedzie realizowane w ramach proiektu) - (or' cz' ltt, prt r

llo56 punkt6w
mo2liwych do

ozvznania

Przyznana
punktacjaLp. Kryterium

4 5

1 2 0-2pkt
1. Zasadno66 wPtYwajqca na warto66

merytorycznq oferty, trafno6d oferty,

mo2liwo56 realizacji zadania
publiczneg o pzez podmiot skladajqcy
ofertq: w jakim stoPniu Projekt
przedstawiony w ofercie odpowiada na

liealnq potrzebq mieszkafic6w

I Czerwionki-LeszczYn.

0-2pktr.r .r"xot t iae,f znndnv z celami ooioszoneOO konkurs. - osr. wstqp i p.2

iono potrzebq 1or' cz' ttt' p' 21 realizacii

piojektu,-wskazano grupe odbiorc5w - adresat6w zadania @r. cz. ttt, p.3),

*.i"rrno cele projiktu. Z opisu iasno wynika gdzie wystqpuje gro!le.1n'

potrr"U, kogo 
'doiy 

czy, iaka leit st<ata zjawiska, Wzyczyny i skutki.

Podano 2r6dla uzyskania informacji'

0-4pkt

0-2pkt
2. PoprawnoS6 i iako56 PlanowanYch

dzialari ProiektowYch: CzY Pla-
nowane dzialania sq zgodne z celami
projektu, potrzebami grupy odbio.rc6w

i uzasaOnieniem potrzeby realizacji
projektu, a lak2e czY malq szanse by6

zr ealizowane w zaplanowanym czasie'

I zanlannr^rana dzialania sa zoodne z Celaml pfOleKtU, (of. cz' lll, p' 8)

b) zapoponowan@ajq na potrzeby grup odbiorc6w
i ^-^.^,ad=a z.la aaianniat-ia zqrniarzonvch rezultat6W. rof.cz, ltt,p.8,gllO),

0-2pkt

0-2pktffiposzczeg6lneetapyrealizacjidziatan-racJonalny
i ioUrze zaplanowany harmonogram dzl

a zrealizowane w zaPlanowa-
nrrrn ezasi... lat az lll. o- I i 91.

0-2pkt

0-4pkt
3. Skuteczno66 dzialafi, Proponowana

jako66 wYkonania zadania i

i<walifikacje os6b, PtzY udziale

kt6rych podmiotY uPrawnione bedq

realizowa6 zadanie Publiczne: czY

planowane rezultaty sq moiliw-e do
osiqgnigcia w ramach realizacji
nroiektu.

Aabt

a) udokUmentowane kwalifikacje OSOD reallzu;qcycn zaaalr'e el-aL

iiotoUy dokumentowania realizacji zadania (listy obecnogci,
\

0-4pkt
U1 wyfonanie Swiadczefi wskazanych w ofercie iest reahe w swletp

udokumentowanych mo2liwoSci oferenta @r' cz' ttt, p' 10),

0-4pkt4. Zasoby i potencjal oferenta/oferent6w:
czy oferenUci posiadajq doSwiadczenie
w realizacji zadafi publicznych lub

innych projekt6w? CzY dYsPo.nujq

odpowiednimi zasobami ludzkimi,
rzeczowymi do wla6ciwej realizacji

lzadanta?. CzY w Projekcie jest

I 
przewidziana praca wolontariuszy.

a) oferenUoferenci posiadajq d-oSwiadczenle w reallzac;l zaqanl

plUfi"rny.h lub innych projeki6w? (rzetelnie realizowali wcze6niejsze

z arlania oubliczne) bf. cz. v p. 3),

@jqodpowiednimizasobamikadrowymipf.cz.Vp.1)l
,i""rorrymi for. cz. U p.2), (of. cz. V p.z do wlaSciwej realizacji zadanta? @r' c'' 0-Gpkt

@idzianajestpracawolontariuszy(1or.c2,tutabeta1-
kolumna 9 i of. cz. V, P. 1) 0-2pkt

zadania.



Wzor Nr 7
ERYTORYCZNEJ - max 36 Pkt':

, :=:=== z: =::=: ==.= ;; ::;; = .;;;;; I ur.(6 nrrnktriw Przyznana
punktacjaLp. Kryterium S.Z{JZE(J|!,L(JWY (JI-ID 1\KT I E,F(IL']n

- ocena finansowa' mo2liwych do
ozvznania

4 5
1 2

iezbqdne do poprawnej realizacji zadania 0-2pkt
1. Adekwatno66 i sP6jno56 finans6w

i dziatari: czY proponowane wydatki
odpowiadajq proponowanym dziaNa-

niom, czy przedstawiona kalkulacja
koszt6w realizacji zadania publicznego

odnosi sig do zakresu rzeczowego
zadania.

@onowanych wydatkow jest adekwatna

ziplanowanych rezultat6w (naktady finansowe sq proporcjonalne

zakNadanych dziatafi i rezultat6w) - 1or. cz.tVtabetal),

do
do

0-2pkt

0-2pkt
2. naclonalnoS6 naklad6w finansowych i

popiawnoS6 bud2etu: czY nakladY

finansowe zostalY zaPlanowane
poprawnie.

a) wydatki sq zgodne z wymogami ogioszonego KonKursu'

bf. cz. lV tabela 1 w odniesieniu do PK.21 OgloszeniaL

@Slone na poziomie rynkowym, koszty nie sq

zawv)one. ani zaniZone.

0-{pkt

c) budret pro1ektu nie zawiera btqdow rachunkowych, (or' cz. tV tabeta 1 '
analizd,

0-ipkt

@ego osobowego (5o/o-15o/o; 160/o i wiqcej) - ( or. cz.

tV tabela 2 2ftdlo finanso

0-2pkt

I r nerani dn knsztorustt ( uruia6nienia ) 0-lpkt
0-3pkt

3. Do6wiadczenie w realizacji projekt6w

wsp6tfinansowanYch ze Srodk6w
zewnqtrznych: czY organizacja
pozarzqdowa wcze6niejszej
iealizowala zadania publiczne lub
projekty sPoleczne finansowane z

dotacii.

a) oferenUci majq doSwiadczenie w realizacl! profeKlou'

finansowanych I wiiOfinansowanych ze Srodk6w publicznych (Srodki

ominne, powiatowe, woiew6dzkie, ministerialne, uniine) - (or. cz. upLts),
przednich dotacji na realizacjq zadaf

pinticznyctr w gminie (terminowo56, rzetelno66, spos6b rozliczenia

otrzvmanvch Srodk6w) - (or. cz.VpK3tubwau)t

0-2pkt

suMA oTRZYMANYCH PUNKTOW W CZESCI FINANSOWEJ - (max 16 pkt.):



Wz6r Nr 7

PODSUMOWANIE OFERTY:

SUUN PUNKTOW W
MERYTORYCZNEJ

UZASADNIENIE OCENY
w czqscl MERYTORYCZNEJ

surun PUNKToW W CZE

UZASADNIENIE OCENY
w czEscl FINANSOWEJ

PNOPONOWANA KWOTA DOTACJ I

Podpisy czlonk6w Komisji Konkursowej :

guuhtstrz
Gmir{,li Miastia

CnrwrqhkfrLeszc.zyny

wirffizewskl

/DATA, MIEJSCE/

ht*


